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OVERSIGT OVER DIGTETS INDHOLD.

iste Bog.

Æneas forlader Sicilien, til hvilket Land han paa Sejladsen fra

Troja til Italien var bleven forslaaet af Uvejr, og Juno henvender

sig til Vindenes Drot Æolus med Anmodning om, at han vil sprede

Flaaden og forhindre Sejladsen. Æolus opfylder hendes Bøn og rejser

et voldsomt Uvejr. Neptunus dæmper imidlertid dette, og det lyk-

kes Æneas med en Del af Flaaden at naa l>ibyens Kyster tæt ved

den Plads, hvor Dido netop dengang grundede Karthago. Juppiter

trøster Venus, der klager over Junos Vrede, og fortæller hende kort,

hvad Skæbnen har bestemt, og lover, at Æneas skal komme til Italien

og grundlægge Rom, hvorefter han sender Merkur til Karthago for

at bane Vejen for Æneas. Denne drager til Staden, moder under-

vejs sin Moder, som trøster ham, beskuer de kunstrige Arbejder og

modtages venligt af Dronningen, der anretter et prægtigt Gæstebud.

Han lader sin Son Askanius hente fra Flaaden, men Venus lader

Kupido mode i dennes Skikkelse og vække hos Dido brændende

Kærlighed til Æneas. Ved Maaltidets Slutning beder Dido Æneas
om at fortælle Begivenhederne ved Trojas Fald.

2den Bog.

Æ'neas opfylder hendes Ønske og begynder Fortællingen fra det

Tidspunkt, da Grækerne vare sejlede til Tencdos og havde efterladt

den mx'gtige Træhest. Trojanerne raadslaa om denne, Laokoon
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tilraader at splintre den, men Sinon lokker ved sin snedige Beretning

Trojanerne til at trække den ind i Staden, og Slangerne fra Tenedos

angribe Laokoon og hans to Sønner. Hektor viser sig om Natten

for Æneas og imderretter ham om, at Staden er erobret af Fjenden

;

Æneas styrter til Kampen, men forgæves, Priamus fældes, og det

lykkes kun Æneas med sin Hustru Kreusa, Sønnen Askanius og en

Del Folk at flygte fra Staden. Kreusa forsvinder imidlertid udenfor

Byen, men hendes Billede viser sig dog for den søgende Æneas og

trøster ham.

3die Bog.

Æneas fortsætter sin Beretning og fortæller, hvorledes de sejlede

bort, kom til Thracien, drog derfra efter den dræbte Polydorus's

Advarsel til Delos, hvor de fik det Varsel, at de skulde søge det

gamle Moderland, og ifølge dette Varsel sejlede de til Kreta. Her bleve

de angrebne af Sygdomme, og Skytsgudeme viste sig for Æneas og

forklarede, at ikke Kreta men Italien var Moderlandet. De forlod

da Kreta, tumledes af Storme, naaede Strofaderne, hvor de kæmpede

med Harpyjerne, sejlede langs Grækenlands Vestkyst og kom endelig

til Chaonien til Kong Helenus, der var gift med Andromache. Helenus

angav dem, hvorhen de skulde styre deres Kurs; de sejlede atter

bort langs Italiens Østkyst, kom til Ætna og Cyklopernes Hjem, og gik

langs Siciliens Kyst op til Drepanum, hvor Æneas's Fader Anchises

døde. Paa Vejen herfra drev saa Stormen dem til Libyens Kyst.

4de Bog.

I denne Bog skildres Kærlighedsforholdet mellem Æneas og

Dido. Forst søger Dido at bekæmpe sin Kærlighed, men Søsteren

Anna tilraader Forbindelsen, og Dido overtales let. Juno og Venus

blive enige om at begunstige Forholdet, dog søger Venus ved at gaa

ind derpaa kun at skuffe Juno. Rygtet om Forholdet breder sig over

Karthago og hele Omegnen. Juppiter sender da Merkur til Æneas

med strengt Paabud om hurtig Afrejse, og Æneas bereder sig hemme-

ligt til Rejsen. Dido mærker det dog og søger at overtale ham til

at blive, men forgæves, og hun lader da et højt Baal rejse i Kongs-

gaarden, bestiger det og dræber sig selv.
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5te Bog.

Æneas sejler imidlertid bort men bliver af Uvejr nodsaget til

atter at t\ iiul i Siciliens Havne og kommer til sin trojanske Gæsteven

Kong Acestes, hvor han saa fejrer Aarsdagen for sin Faders Dod

\cd Ofre og derpaa holder festlige Lege: Kapsejlads, Kaplob, Kamp
med Slagremme og Bueskydning efter en fastbimden Due. De sejrende

faa store Gaver, og derpaa give de unge trojanske Drenge under

Askanius's Ledelse Prove paa deres Ridekunst. Juno har imidlertid

sendt Iris ned fra Himlen til de trojanske Kvinder, som ere blevne

paa Stranden ved Flaadcn, for at bevæge disse til at brænde Flaaden

og derved forhindre Æneas's Rejse til Italien, og Kvinderne bringes

af Iris til at iværksætte Brandstiftelsen. Askanius og Æneas ile til,

og det lykkes at frelse Flaaden med 'l'ab af fire Skibe. Æneas

beslutter nu at lade de gamle og svage Folk blive tilbage i Acestes's

Rige og grimde en Stad der, hvorefter Æneas sejler bort, og Venus

opnaar af Nci)tun, at han lover Flaaden gunstig Sejlads. Styrmanden

Palinurus bliver imidlertid efter Neptuns Villie Ofret, idet Søvnens

Gud styrter ham i Havet.

6te Bog.

Æ)neas lander i Italien i Nærheden af det Sted, hvor senere

Byen Kumæ blev anlagt, soger til Sibyllas Bolig, opnaar ved hende

et Orakelsvar og beder hende fore ham ned i Underverdenen. Forst

begraves nu Misenus, der var falden over Bord, og Æneas ledes da

af Venus's Duer til det Træ i Skoven, der bar den gyldne Gren,

som Underverdenens Besoger maatte bringe til Proserpina. Derpaa

folger Sibylla ham gennem Nedgangen ved Avernersoen, og Digteren

skildrer nu de Steder, som de vandre igennem, de grufulde Skikkelser

og Skygger, som færdes her, hvorledes han taler med Palinurus,

færges af Kharon over Floden, kommer forbi Cerberus, moder imellem

de bedrøvede Kvinder Dido, ser de trojanske afsjælede Helte, horer

af Deifobus Skildringen af hans Ulykke den Nat, da Troja blev

erobret, skuer Plutos Kongeborg, erfarer af Sibylla gennem en Række
Eksempler Underverdenens Straffe og endelig naar de saliges Hjem
og moder sin Fader Anchises. Denne modtager ham med aabne

Arme, forklarer ham Sjælenes Lutring, forer ham op paa en Hoj,

hvorfra han skuer sin kommende Slægt, nævner for ham de store

Helte og Begivenheder i Roms Historie og endelig folger ham og

Sibylla til Elfenbensporten, ad hvilken de forlade Skyggernes Rige.
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yde Bog.

Æneas begraver sin Amme Kajeta og giver Stedet Navn efter

hende. Derpaa sejler han forbi Solgudens Datter Circes Hjem,

løber ind i Tiberflodens Munding og gør Landgang i Latium paa

Laurentemes Marker. Landet her blev dengang behersket af Kong
Latinus, der var gift med Amata og kun havde en eneste Uatter

Lavinia, der var Arving til Riget og efter Moderens Ønske lovet til

Rutulernes Konge Turnus, et Ægteskab, som Latinus modsatte sig

paa Grund af Orakelsvar og Varsler, der fordrede, at hun skulde

forenes med en udenlandsk Mand. Da Æneas ved himmelske Tegn

var bleven bestyrket i sin Overbevisning om, at han var kommen til

det ham af Skæbnen bestemte Sted i Itahen, befæster han en Plads,

som han kaldte Troja, og sender hundrede Mænd som Sendebud til

Kong Latinus for at bringe Gaver og bede om Fred og Forbund.

Latinus modtager dem venligt og tilbyder Æneas sin Datter til

Hustru. Herover vredes Rutulerne, særlig Turnus, og selv Latinus's

Hyrder og Landmænd gribe til Vaaben ophidsede ved Anstiftelse af

Furien Alekto, hvem Juno, der hjalp Turnus imod Æneas, havde i

dette Øjemed kaldt op fra Underverdenen. Turnus samler en Hær,

og Digteren opregner Anførerne og de forskellige Folkestammer.

8de Bog.

Turnus bereder som Overanfører alt til Krigen, og Venulus bliver

sendt til Kong Diomedes i Arpi for at bevæge ham til Forbund.

Æneas, som er urolig paa Grund af Faren, bliver af Flodguden

Tiberinus opmuntret til at bede Kong Evander, der fra Grækenland,

havde bosat sig i Italien og anlagt paa det palatinske Bjærg Staden

Pallanteum, om Hjælp, og med to Skibe sejler han ad Tiberen til

Evanders Hjem. Da han kommer, fejrer Folket Herkulesfesten

;

han bliver venlig modtagen og opnaar, at Evanders Søn Pallas skal

følge ham tilbage med Hjælpetropper. Venus har imidlertid snildt

overtalt Volkanus til at smede Æneas Vaaben, særlig et prægtigt Skjold,

og Digteren skildrer nu, hvorledes Hovedbegivenheder af den senere

romerske Tid vare mejslede paa dette Skjold.

gde Bog.

Under Æneas's Fraværelse minder Juno ved at sende Iris Turnus

om, at han maa benytte Tiden. Han gaar mod Lejren, men Troja-

nerne rykke ikke ud til Slag i aaben Mark, og han gør da Forsøg
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paa at opbrænde Skibene, der ligge ved Pladsens ene Side.

Angrebet lykkes, men Gudinden Cybele forvandler Skibene til Hav-

nymfer, Turnus indeslutter Pladsen og belejrer den stærkt. Venne-

parret Nisus og Euryalus tilbyder at gaa til Pallanteum og underrette

Æneas om Faren. Tilbudet modtages, de drage ud, men falde efter

at have udfort store Bedrifter. Den folgende Morgen angriber Turnus

Lejren; der opstaar en frygtelig Kamp, det lykkes Turnus at trænge

ind, da Bitias og Pandarus i Overmod aabne Porten for Fjenderne,

og anrette stort Blodbad, men da han endelig maa vige for Over-

magten, springer han med alle Vaaben i Graven og kommer tilbage

til sin Hær.

lode Bog.

I en Forsamling af Guderne opfordrer Jup])iter Venus og Jimo

til at forsone sig, men da begge disse bryde ud i gensidige Klager,

og han ser, at det er forgæves, paabyder han, at Skæbnens Bestem-

melser skulle lydes og Guderne afholde sig fra Deltagelse i Kampen.

Æneas var imidlertid efter Evanders Raad dragen til Etruskerfyrsten

Tarchon, havde sluttet Forbund med denne og sejler med tredive

Skibe tilbage til Lejren. Undervejs moder han Nymferne — de

tidligere Skibe — og bliver af disse underrettet om Sagernes Stilling.

Han landsætter sine Tropper, Rutulerne soge at forhindre Forbindelsen

med Lejren, og Kampen er længe uafgorende. Turnus trænger frem

og fælder Evanders Son Pallas, men Æneas bringer Orden igen i

Rækkerne, kaster Fjenderne tilbage, forener sig med Tropperne fra

Lejren og bringer Turnus i Fare. Juno frelser denne med Juppiters

Tilladelse ved at forme et Taagebilicde i Æneas's Skikkelse, der lokker

den forfølgende Turnus ud paa et Skib, som saa løsrives fra Stranden

og bringer ham ad Havet til Fædrenestaden Ardea. Kampen ved-

bliver imidlertid at rase, Æneas saarer Etruskerkongen Mezentius, der

var fordreven af sit Folk paa Grund af sin Grusomhed; dennes Søn

Lausus frelser ved opofrende Mod sin Fader ud af Kampen men
falder for Æneas, og Mezentius vender da saaret tilbage, iler mod
Æneas, men fældes af denne, og Slaget vindes af Trojanerne og

deres Fæller.

Ilte Bog.

Æneas opstiller som Sejrsminde en Eg prydet med Mezentius's

Vaaben, lader Pallas's Lig med store Hædersbevisninger bringe til den

sorgende Kong Evanders Stad, og begge Partier brænde eller begrave
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deres faldne, efter at der er sluttet Vaabenstilstand i tolv Dage.

Venulus, der var sendt til Kong Diomedes om Forbund, vender til-

bage, beretter Gesandtskabets Udfald og Dioraedes's Svar, der afslog

Forbundet og fraraadede Krigen. Latinus sammenkalder Raadet og

foreslaar at sende Gesandter til Æneas med Fredstilbud. Turnus

fordrer Krigens Fortsættelse og imødegaas af Drances, men under

Forhandlingerne meldes Trojanernes Fremrykning mod Staden og

alle gribe til Vaaben. Turnus overdrager Fyrstinden Kamilla, der

anførte Volskernes Hestfolk, og Messapus Overanførselen og drager

selv bort for i Skoven at lægge Baghold for Æneas. Der leveres

en Ryttertræfning, i hvilken Kamilla udfører store Bedrifter, men om-

sider fældes hun af Arruns, som saa efter Dianas Befaling dræbes af

Nymfen Opis, og Rutulerne maa flygte. Kamillas Veninde Akka

bringer Turnus Budskab om Nederlaget; han drager hurtigt til Byen

og møder Æneas's Hær, men Nattens Komme forhindrer Kampen.

i2te Bog.

Turnus beslutter nu, imod Kong Latinus's og hans Hustru Amatas

Ønske, at afgøre Krigen ved en Tvekamp med Æneas og underretter

ved Idmon denne herom. Æneas modtager Kampen og slutter der-

paa en højtidelig Pagt med Latinus, men efter Junos Opfordring

forstyrrer Turnus's Søster, Nymfen Juturna, denne Pagt, og Auguren

Tolumnius slynger først sit Spyd mod Trojanerne. Æneas iler frem

for at standse Striden men saares af en Pil. Turnus benytter Øje-

blikket, gør Angreb og anretter stort Blodbad. Venus læger Æneas's

Saar, og denne iler til Kampen for at mode Turnus, men Juturna

paatager sig Skikkelse som dennes Vognstyrer og forhindrer Mødet.

Æneas rykker da mod Staden, Amata dræber sig selv, og Turnus

kaldes til Stadens Hjælp. Han kommer og tilbyder atter Tvekampen.

Denne finder Sted, Juturna hjælper Broderen og Venus Æneas,

Juppiter trøster Juno, der er bedrøvet over Turnus's Skæbne, og tvinger

Juturna til at forlade Kamppladsen, Turnus falder.



Den trojanske Kongeslægt.

Dardanus
Son af Juppiter og Elektra.

I

Erichtonius

I

Tros

!

Assarakus Ganymcdcs Hus

I I

Kapys Laomedon

I I

Anchises Priamus

i
.

I

Æneas gift med Kreusa
__l
Askaiiliis

I

Jllll/S

Mellem Krcusas Brodre omtaler Digteren navnlig Hektor, Helenus,

Paris og Deifobus og mellem Søstrene Ilionc, Polyxena og Kassandra.





FØRSTE BOG.

N u vil om Helten jeg synge, om ham, som i tidlige Dage
Kom efter Skæbnens Befaling landflygtig fra Kysten ved Troja

Hid til Laviniums Strand og Italien efter at være

Tumlet i lang Tid baade paa Jorden og Havet omkring ved

Gudernes Vælde paa Grund af den stridbare Juno, som stedse

Gemte paa Vreden, og meget han gennemgik dertil i Krig, for

Byen han grundlagt fik og til Latium bragt sine Guder;

Herfra stammer dog baade Latinernes Slægt, de albanske

Fædre og Hojenes Stad, det af Mur omslyngede Roma.

Muse! fortæl mig nu, hvori Gudindens Guddom var krænket.

Hvad der var Grunden til Harmen, hun folte, da Gudernes Dronning

T\ang en saa from og saa udmærket Mand til at lide saa mange
Vekslende Uheld og doje saa mange Mnjsommeligheder;

Kan da saa mægtig en Vrede af Himlens Beboere næres ?

Fjernt fra Italiens Kyst og fra Tiberens Munding der ligger

Hinsides Havet en ældgammel By — Kolonister fra Tyrus

Vare dens Herrer — Karthago, besjælet af flammende Krigslyst,

Rig paa Midler, og varmest af samtlige Lande man siger

Klsket af Juno det blev, ja Samos selv maatte vige.

Her var Gudindens Vaaben og her hendes Vogn, og at her var

Sædet for Verdensriget bestemt, hvis Skæbnen det tillod.

Dette var dengang Maalet for al hendes Higen og Tragten.

Hort hun havde jo dog: af Trojanerblodet der skulde

Lav in i um. En By i Latium, anlagt af Æneas og opkaldt efter hans Hustru
Lavinia, Datter af Laurenternes Konge Latinus. Latinernes Slægt. De
tidligere Indbyggere i Latium fik forbundne med Trojanerne Navnet Latinere.

Alba blev grundlagt af Æneas's Søn Askanius. Samos, en ved Lilleasiens

Kyst, havde et berømt Tempel for Gudinden Juno.

I
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• Bog I, V. 24—52.

Avles et Skud, som engang vilde styrte de tyriske Borge,

Skulde til Libyens Fald opfodes et krigerisk Folk, hvis

Rige var vidt udstrakt; det var saaledes Pareernes Vilje.

Frygtende sligt og med Krigen i Minde, som særligt af hende
Forhen førtes ved Troja til Værn for det elskede Argos —
Ikke var Grunden til Vreden desuden, ej heller den bitre

Smerte forsvunden fra Sjælen endnu; thi dybt hun i Hjertet

Gemmer paa Paris's Dom, sin med Uret forkastede Skønhed,

Slægten, hun hader, og Gunsten, som Ganymedes blev ydet —
Vred end mere herover Saturnus's Datter nu holder

Trojas Mænd, som blev drevne omkring paa de udstrakte Have,
Dem, som den grumme Achilles og dem, som Danaerne skaante,

Borte fra Latium; Aar gik hen, og de flakkede om fra

Hav og til Hav alt efter som Skæbnens Bestemmelse drev dem.

Saadan Besvær var nødvendig for Romerfclket at skabe.

Knap var Sikulernes Land dem af Sigte, og glade de sejle

Ud imod Dybet og skar Havskummet med Skibenes Kobber,

Før Gudinden, hvis Hjerte bestandig jo gemte paa Saaret,

Tænkte saaledes: skal jeg da besejret opgive mit Forsæt,

Ej kunne holde den teukriske Drot fra Italiens Kyster?

Skæbnen maaske det forbyder. Men Pallas iVrgivernes Flaade

Kunde jo brænde og sænke dem selv ned i Havet paa Grund af

Ajax, Øjlevs's Son, og hans Brøde alene og Frækhed.

Selv hun fra Skyerne sendte jo Juppiters susende Lyn og

Splittede Flaaden og bragte ved Stormene Havet i Oprør,

Greb i en hvirvlende Vind saa ham selv, da han aandede Flammer
Ud fra det gennemborede Bryst, og hun naglede Manden
Fast til det takkede Skær. Men jeg, der kan træde i Himlen
Frem som en Dronning for Guder og Juppiters Søster og Hustru,

Pareerne: Døtre af Natten og Skæbnens Gudinder, hvis Vilje selv Guderne
vare underkastede, hed Klotho , Lachesis og Atropos. Argos, Hoved-
staden i den peloponnesiske Provins Argolis, var særlig helliget Juno. Ind-

byggerne kaldtes Argiver, et Navn, som Vergil ofte benytter som Fællesnavn for

Grækerne. Paris's Dom. Paris, Søn af Trojakongen Priamus og Hekuba,
tilkendte paa Idabjerget Venus Skønhedsprisen fremfor Juno og Minerva. Han
faldt i Trojakampene for Filoktetes's Pil. Slægten, hun hader= Trojanerne,,

som nedstammede fra Dardanus. Denne var nemlig. Søn af Juppiter og Atlas's

Datter Elektra. Ganymedes, Søn af Laomedon (eller Tros), Konge i Troja,

blev af Juppiter bortført paa Idabjerget og sat til Mundskænk i Himlen.

Saturnus's Datter^Juno. Danaerne: Danaus, Søn af Belus, udvandrede

fra Ægypten og drog til Grækenland, hvor han grundede Byen Argos. Efter

ham kaldtes Folket Danaer, og Vergil bruger ofte dette Ord som Fællesnavn for

Grækerne (^ Argiverne), dog særlig om dem, som belejrede Troja. Sikulerne
=^ Indbyggerne paa Sicilien ; oprindelig et i Tiberflodens Nærhed boende Folk.

Teukr em e =^ Trojanerne. Navnet stammer fra Teucer, Søn af den kretensiske

Konge Skamander og senere Konge i Troja. Ajax i Modsætning til den tela-

moniske Ajax (Søn af Telamon), der dræbte sig selv i Afsind besejret af Ulysses

i Striden om Achilles's Vaaben, var Søn af Ojl.evs, Lokrernes Konge, og
krænkede efter Trojas Erobring i Minervas Tempel Priamus's Datter Kassandra.

hvorfor Gudinden straffede ham med Døden.



Bog I, V. 53-95. 3

Forer nu Krig med et eneste Folk i en Række af Aar, og

Vil da for Fremtiden nogen vel tilbede Juno som (iuddom

Eller med ydmyg Bon henlægge sin Gave paa Altret

?

Nærende saadanne 'I anker i Hjertet, som svulmer af Harme,

Kommer (judinden til Stormenes Hjem og til Steder, som vare

Svangre med rasende Vinde: Æolien. Æolus hersker

Her som en Drot over Vinde, der kæmpe for Frihed, og over

Hylende Storme og tvinger dem baade med Lænker og Fængsel.

Harmopfyldte de rase i Fængslet, og vældigt i Bjerget

(ienlyder Larmen; med Sceptret i Haand Kong Æolus sidder

Hojt paa sin Borg, mens Vreden han stiller og Sindene mildner;

Kilers i vildt Raseri gennem Luften de fejende forte

Samtlige Lande og Have og selve den udstrakte Himmel.

Derfor har Almagts-Fader dem skjult i de bælmørke Huler

Frygtende dette og over dem dynget en Masse af høje

Bjerge og sat dem en Konge, som efter et lovbestemt Forbund

Skulde forstaa paa hans Bud sine Tojler at slappe og stramme.

Bedende Juno til ham henvender nu folgende Tale:

»Æolus! dig er af (uidcrs og Menneskers Fader jo givet

Bolgerne baade at stille og bringe ved Storme i Opror.

Hist paa Tyrrhenernes Hav der nu sejler et Folk, som jeg hader;

Trojas besejrede Guder det hen til Italien bringer;

Indgyd Vindene Kraft, nedsænk deres Skibe i Havet,

Eller og split dem omkring og paa Bolgerne spred deres Kroppe

!

To (iange syv jeg jo ejer af Nymfer, vidunderlig skonne;

Deiopea er dejligst af alle; ved Ægteskabsbaand jeg

Hende vil binde til dig, og jeg skænker dig hende til Eje

;

Hun skal som Lonnen for dine Fortjenester henleve hele

Livet med dig; hun til Fader dig gor for det dejligste Afkom.«
,-}^]olus dertil svarer: »Du selv maa betænke, min Dronning!

Hvad du forlanger; for mig er det Pligt din Befaling at lyde;

Dig jeg jo skylder mit Rige og Sceptret og Juppiters Naade,

Du mig jo giver at sidde til Bords ved Gudernes Maaltid,

l^u mig jo skænker at herske som Drot over Vinde og Storme.«

Talt, og han vendte sit Spyd, og han ramte paa Siden den hule

Klipjje: men ret som en Hær paa sin Marsch brod Vindene ud ad

Vejen, han gav dem, og f6r over Jorden i hvirvlende Susen.

Vinden fra Nord og fra Øst og den stormopfyldte Sydostvind

Kaste sig samlede ned over Havet; fra dybeste Grund de
Rore det op, og de rulle mod Kysterne vældige Bolger.

Derefter hores der Raaben af Mænd samt Hvinen af Aarer.

Pludselig bortsvinder Himlen og Dagen fra Teukrernes Ojne
Dækket af Skyer, og kulsort Nat over Havet sig breder.

-Eolien, en at" de lipariske Øer ved Sicilien. Her herskede Kong Æolus,
Søn af Juppiter og Menalippe, over de i Huler indesluttede Vinde. Tyr-
rhener havet, saaledes kaldt efter Tyrrhenerne, Stamfoiket til de i Italien

(Etrurien) boende Etruskere.
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Tordenen buldrer, af talrige Lyn er der Glimten i Luften,

Alt nu for Mændene varsler den hurtigt sig nærmende Dødsstund.

Straks Æneas's Lemmer af Kuldegysen betages.

Sukkende op imod Himlen han Hænderne strækker og siger

:

> Salige tre ja fire Gang I, som jo havde den Lykke
Foran Fædrenes Øjne ved Trojas knejsende Mure
Doden at finde! Tydide, du Danaus's tapreste Ætling!

Hvorfor kunde jeg ikke mig lægge paa Iliums Marker,

Opgive Aanden for din Haand, hist hvor den stærke Sarpedon
Ligger med Helten, som faldt for Achilles, den vældige Hektor;

Hist hvor Simois greb og i Bølgerne rullede mange
Modige Stridsmænds Lig omgivne af Skjolde og Hjelme?«

Medens han taler saaledes, en hvinende Nordenstorm suser

Lige mod Sejlet, og op imod Stjernerne Bølgerne hæves,

Aarerne knække, og Stavnen sig vender, og Skibssiden drejes

Hen imod Bolgen; der følger et brat og et højttoppet Vandbjerg.

Nogle paa Bølgernes Toppe sig hæve; den gabende Vove
Havbunden viser til andre imellem de rullende Bølger,

Brændingen raser i Sandet. Af Skibene bortfores tre, som
Slynges af Vinden fra Syd imod Klipper, som skjulte af Havet
Danne for oven i Skorpen af Vandet en uhyre Rygning —
Klipperne ude i Havet benævne Italerne Aræ —
Tre bortdrives fra Dybet af Østenvinden og kastes

Lid imod Grunde og Syrter — et ynkeligt Skue for Øjet —
Støde paa Grund, og der dannes en Sandvold rundt uden om dem

;

Et, som om Bord har den brave Orontes og Lyciens Mandskab,

Bliver paa Bagstavnen ramt af en uhyre Bølge fra oven,

— Selv er han Vidne dertil — dets Styrmand slynges i Havet
Hovedkulds ud, og det selv tre Gange af Bølgerne bliver

Drejet omkring, og i Havet den rasende Hvirvel det sænker.

Enkelte vise sig svømmende om paa det vældige Vandbjerg

Sammen med Mændenes Vaaben og Skatte fra Troja og Brædder.

Stormen har Ilionevs's veltomrede Skib nu besejret

Ligesom Helten Achates's Skib samt Skibet, paa hvilket

Abas sejler, og Skibet, som forte den gamle Aletes;

Samtlige tage de ind gennem Sidernes løsnede Fuger

Vand, som dem bringer Fordærv, og bedækkes med gabende Revner.

Tydide ^ Diomedes, Søn af Ætoliens Konge Tydevs, en af de berømteste

græske Helte ved Troja, drog senere til Appulien, hvor han grundede Staden

Arpi. Sarpedon, Konge i Lycien, Søn af Juppiter og Europa, blev i Kampene
ved Troja dræbt af Achilles's Ven Patroklus. Simois, en lille Flod i Nærheden
af Troja, forener sig med en anden af Digteren ofte omtalt Flod ved Troja

nemlig Skamander. Aræ. Saaledes benævnedes nogle Klipper imellem Sardinien.

Sicilien og Afrikas Nordkyst. Syrter: Sandbanker i Havet, særlig to ved

Afrikas nordlige Kyst beliggende Grunde: den større og den mindre Syrte.

Ilionevs og de øvrige nævnte Anførere ere kun Trojanere i Følge med
Æneas.
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Nu har imidlertid dog Neptunus mærket, at Havet

Larmer i voldsomt Rore, og Vinterstormen er losladt,

Vandene rejse sig hojt fra den dyV)este Grund; han bevæges

Hæftigt og kastende Blikket fra Dybet han hæver sit milde

Hoved fra Vandenes Flade. Æneas's Flaade han skuer

Kastet omkring over Havet, Trojanerne stedte i fare

l'.aade \ed Bølgernes Magt og ved Himmelens voldsomme Oprør.

Junos Harme og Svig var dog ikke af Broderen ukendt:

Osten- og Vestenvinden han kalder og siger til disse

:

»Have I saadan Fortrøstning, I Vinde! til Slægten, I udgor,

Vove I Himlen og Jorden at sætte i saadant et Opror,

Uden at eder jeg gav min Befaling til dette, og bringe

Denne saa store Forstyrrelse frem alle Vegner Ja jeg skal . . .

Men det er bedst, at jeg forst dog stiller de oprørte Bølger,

Senere sone I ej med en saadan Straf eders Brøde.

Skynd eder hurtigt paa Flugt og fortæl eders Konge saa dette:

Ham er ej Magt over Havet og ikke den bydende Trefork

(riven ved Loddet, men mig. Han ejer de uhyre Klipper,

Hvilke I, Eurusl bebo. Lad .Flolus bryste sig hist i

Kongepaladset og herske i Vindenes lukkede Fængsel.«

Knap har han talt, før hurtigt han stiller de svulmende Bolger,

Jager de samlede Skyer paa Flugten og genviser Solen.

Triton og Cymothoé anstrænge sig sammen og støde

Skibene ned fra det takkede Skær, og han selv med sin Trefork

Letter dem op og dem aabner en Vej i de udstrakte Syrter.

Havet han derpaa stiller, og hen over Vandenes Flade

Korer han let paa de rullende Hjul. Aldeles som tit man
Ser, naar et Oprør er rejst i en folkerig Stat, og den lave

Pøbel er kommen i stærkt Raseri, og naar Brande og Stene

Flyve omkring allerede, og Vaabnene skafifes af Harmen,
Dersom de skue tilfældig en Mand, som ved Daad og ved Fromhed
Indgyder Agtelse, tavse de staa da med lyttende Øre,

Han dem styrer med Ord, og han mildner med Ord deres Hjerter:

Saaledes svandt al Havets Alarm, da nu Faderen skuer

Hen over Havet og tumler sit Tospand, medens han korer

Frem under skyklar Himmel og under den flyvende Kørsel

Slapper sin Tomme og giver sit Koretoj Frihed i Farten.

Hurtigt .Kneas's mattede Folk sig nu skynde at soge

Nærmeste Strandbred, og Kursen de styre mod Libyens Kyster.

SL-egten, I udgor. Vindene vare efter Mythen Børn af Titanen Astræus
og Aurora. Bydende Tre fork. Treforken i Neptunus's Haand var Symbol
paa Gudens Herredømme over Havet. Loddet. Verdensherredømmet deltes

saaledes, at Juppiter blev Hersker over Himlen og Menneskene, Nejitunus over

Havet og Pluton over Underverdenen
; Jorden og Olympen vare fælles. Cymothoé,

en at Nereiderne (Havnymferne), Døtre af Havguden Nereus, Oceanus's Søn, og
Doris. Triton, en Havgud, som efter Neptunus's Ordre ved at blæse i sin

Muslingskal stiller eller oprorer Havet, var Søn af Neptunus og Nymfen Salacin.
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Hist der nu findes et Sted i en vidtstrakt Ensomhed, hvor der

Dannes en Havn af en 0, som har Siderne vendte mod Havet;
SamtHge Bolger fra Havet mod disse sig bryde og kastes

Atter tilbage i Kredse, som stedse formindskes og svinde.

To ensartede Klipper med vældige Tinder sig hæve
Truende op imod Himlen paa hver sin Side af Havnen;
Havet er tavst, og det hviler saa trygt udstrakt under disses

Knejsende Toppe. Man her har en Scene at skue: for oven
Skove, som blinke i Sollysets Glans, og forneden en kulsort

Lund, og den hæver sig frem med en skrækindjagende Skygge;
Lige for Øjet en Grotte med hel overhængende Klipper,

Derinde rindende Vand, Stensæder, Naturen har dannet,

Nymfernes Hjem. Her bindes ved Baand ej havtrætte Skibe,

Ankrene holde dem ikke med Bid af de krogede Tænder.
Herind sejler .Kneas med syv Fartøjer, som frelstes

Ud af det samlede Tal; Trojanerne drage fra Skibet

Ind paa det inderlig elskede Land og besætte den længe
Savnede Strandbred og lægge paa Sandet de drivvaade Lemmer.
Forst fremlokker Achates af Flintestensaaren en Funke,
Øpfanger Ilden i Lov, omvikler den derpaa med torre

Nærende Midler og svinger det ulmende Stof, til det flammer.

Trætte af Arbejdet tage de frem nu Kornet, som Søvand
Helt har fordærvet, og hele det Materiale, som Kornet
Fordrer til Brug. Saa tage de fat paa at tørre ved Ild og
Knuse med Stenene Kornet, som reddet de havde fra Soen.

Selve Æneas bestiger imidlertid Klippen og kaster

LTd over Havet sit spejdende Blik, om han ikke tilfældig

Kunde faa Øje paa een eller anden, som dreves af Stormen,
Være sig Anthevs maaske paa de frygiske Skibe med tvende
Aarepar, Kapys, Kaikus med Vaabnene højt paa sin Bagstavn.

Slet intet Skib er i Sigte ; paa Stranden han opdager trende

Hist omstrejfende Hjorte, og bagved følger dem Flokken,

Nede i Lavningen græsser den langt hen rækkende Skare.

Her han nu standser og griber sin Bue og hurtige Pile,

Hvilke hans tro Staldbroder Achates var vant til at bære;
Forst han til Jorden nu Førerne slog, hvis Hoveder knejste

Højt med de grenede Horn, saa nogle og driver med Vaaben
Flokken tilhobe forvirret omkring i de løvrige Skove
Uden at ophore, førend han sejrrig har kastet til Jorden
Syv af de mægtige Kroppe og opnaaet Skibenes Antal.

Herfra søger han Havnen og deler med samtlige Fæller.

Derpaa han uddeler Vin, som den gode Acestes paa Dunke

Frygisk bruges hyppigt = trojansk efter Landskabet Frygien i Lilleasien.

Anthevs, Kapys o. s. v. ere Trojanere, som følge Æneas. Acestes, en
Trojaner, som bosatte sig paa Sicilien og grundede Byen Acesta, senere Segesta.
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Øste og gav paa Trinakriens Strand til de rejsende Mænd og

Endelig letter med Ord han deres bedrøvede Hjerter:

»Fæller! vort forrige Liv var jo ikke for Ulykker skaanet,

Værre I led, Gud sætter vel ogsaa en Grænse for dette.

Hen til den rasende Skylla og dybt i de tordnende Klipper

Kre I komne, og provet I have Cyklopernes Bjerge.

Kald eders Mod nu tilbage, forjag den bedrnvede Angest,

Dette vil glæde maaske, naar i Tiden engang vi det mindes.

Under forskellige Uheld og gennem saa talrige Kriser

Soge vi Latiums Rige, thi hist har jo Skæbnen os anvist

Kolige Hjem ; hist atter sig Trojas Rige maa hæve.

Hold da kun ud og bevar eder selv til de gunstige Dage.«

Saaledes lyde hans Ord ; skont martret af pinlige Sorger

Hykler i Miner han Haab, og han gemmer sin Smerte i Hjertet.

Hine med Byttet sig give i Færd og det kommende Maaltid;

Huden fra Benene rive de bort, og de blotte det Indre.

Nogle i bævrende Stykker dem skære og fæste paa Spiddet,

Andre paa Strandbredden sysle med Ilden og opstille Kedler.

Kræfterne genoplives ved Maden, og slængte i Græsset

Kyde de graadigt det saftige Vildt og de hengemte Vine.

Efterat Sulten var stillet ved Maden, og Maaltidet færdigt.

Talte de længe om Savnet af alle de mistede Fæller,

Vaklende mellem at haabe og frygte, hvad enten de skulde

Tro, at de vare i Live, hvad eller at Doden dem havde

Taget i Favn, og at ikke de horte, hvor hojt man end kaldte.

Særlig den fromme Æneas i Hjertet beklagede snart den

Djærve Orontes og snart Amykus's Skæbne og derpaa

Lykus's grusomme Lod og den tapre Kloanthus og Gyas.

Nu var der Ende paa Klagen, da Juppiter skuende ned fra

Himmelens Top paa det sejlklædte Hav og de udbredte Lande,

Kyster og vidtstrakte Folk staar stille der oi)pe paa Himlens

Hojeste 'i'inde og fæster sit Blik paa det libyske Rige.

Ham, som nu stod med sit Hjerte af slige Bekymringer opfyldt.

Tiltaler Venus end mere bedrovet; de straalende Ojne

Perle i Taarer: »o du, som jo evigt har Magt til at styre

(iuder og Mennesker, du, som med Lynet dem skrækker, i hvad har

Dog min Æneas kunnet saa haardt sig forsynde imod dig,

Eller Trojanerne, hvem, kun paa Grund af Italien ene.

Trinakrieii = Sicilien, .saaledes kaldt efter de tre Forbjerge, der danne
Øens Spidser. Cykloperne, Børn af Uranus og Gæa, Vulcanus's kæmpe-
mæssige, enøjede Smede, som boede i de ildsprudende Bjerge, her .Ktna.

Skylla: en farlig Klippe imellem Italien og Sicilien, ligeoverfor Malstrømmen
Charybdis; men personificeret en Datter af Havguden Forkys (Neptunus's Son og
Gorgonernes Fader), som af Circe paa Grund af Jalusi blev forvandlet til et

Havuhyre. Hun skildres nærmere i 3die Bog af Æneiden. Man end kaldte:
sigter til den almindelige Skik ved Begravelser at sige de Afdøde tre Gange
med høj Stemme et sidste Farvel.
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Jordkredsen spærres aldeles, uagtet de mistede mange.
Lovet tilvisse du havde: der skulde i Aarenes Kredslob
Herfra Romere komme som Feltherrer, stammende ned fra

Teucers fornyede Blod, og beherske fuldstændig med Vælde
Havet og Landene. Hvad har forandret nu, Fader! din Hensigt

r

Det var min Trøst over Trojas Fald og usalige Skæbne,
Hvergang jeg modsat Skæbne i Tankerne vejer mod Skæbne.
Selvsamme Skæbne forfølger nu Mænd, der maa lide saa meget.
Sig mig nu, mægtige Konge! hvornaar vil du Lidelsen ender
Antenor kunde, da ud af Achivernes Midte han undslap.

Ind til Illyriens Bugt og Liburnernes inderste Rige
Trænge sig trygt og forbi Timavus's Kilde, fra hvilken

Floden ad ni Udløb med en voldsom Drønen i Bjerget

Styrter til Havet og dækker et larmende Vand over Landet.
Hist i det mindste han grunder Patavium, Teukremes Bopæl,
Giver til Folket dets Navn, og han hænger Trojanernes Vaaben

:

Nu han i fredelig Ro har jo fundet sin Hvile i Graven,
Vi dine ÆtHnge, hvem du i Himmelen lovet har Bolig,

Have — forfærdeligt — mistet saa mange af Skibenes Antal,

Ere forraadte alene paa Grund af en enestes Vrede,
Holdes nu borte i lang Afstand fra Italiens Kyster.

Hædrer du saaledes Fromhed og oprejser atter vort Rige?«
Hende tilsmiler nu Guders og Menneskers Fader med samme

Mine, med hvilken han udbreder Fred over Himmel og Storme,

Kysser sin Datter, og derpaa han taler saaledes til hende:
»Frygt blot ej, Cytherea! jeg aldrig forandre vil dines

Skæbne, du Byen jo ser og Laviniums lovede Mure,
Bære du skal jo din ædle Æneas højt gennem Luften

Op imod Himmelens Stjerner, jeg ej min Beslutning har ændret.

Han — jeg nu tale vil nemlig, da denne Bekymring dig nager,

Aabne dig Skæbnens Bog og dig røbe dens Hemmeligheder —
Vældige Krige skal føre og kue Italiens vilde

Folkeslag, anlægge Stæder og give for Mændene Love,
Indtil tredie Sommer ham skuer som Latiums Konge,
Tredie Vinter har set Rutulernes Folk under Aaget.

Ynglingen Askaniiis, hvem Navnet lulus er givet

An ten or, en anset Trojaner, som stedse tilraadede Helenas Udlevering og
Fred, drog ad den adriatiske Havbugt og kom til Istrien (Kroatien , hvor det
illyriske Folk Liburnerne boede, og Floden Timavus i Nærheden af Triest.
Derfra gik han til Veneterne i det nuværende venetianske Distrikt og anlagde
Patavium ^=. Padua. Achiverne =: Achæerne; Fællesnavn for Grækerne
(Argiverne, Danaerne). Gav Navn, nemlig s Veneter«, som skal være afledet af
en paflagonisk Stamme, der fulgte ham og hed Heneter. Hængte Trojanernes
Vaaben = oprettede en fredelig Hjemstavn for dem. Der sigtes til den Skik
at ophænge Vaabnene efter endt Krig. Cytherea = Venus, efter Øen Cythera
i det ægæiske Hav, hvor Gudinden havde et meget berømt Tempel. Rut ulerne
vare et latinsk Folkeslag med Hovedstaden Ardea. Deres Konge var Turnus,
Æneas's farligste og tapreste Fjende, der spiller en Hovedrolle i Æneidens
sidste Bøger. A s k a n i u s , Søn af Æneas og Kreusa, blev efter Faderens Død
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— Hus han hed, da ved Magt stod Iliums Rige — som Konge
Herske skal tredive Aar i de rullende Maaneders Kredslob;

Bort fra Laviniums Plads han Kongernes Sæde skal flytte,

Alba Longa han derpaa skal sikre ved kraftig Befæstning.

Hele trehundrede Aar skal Hektors Slægt saa regere

Folkene her, til Præstinden, som fodes af kongelig Stamme,

Ilia, svanger ved Mars, skal fode sit Tvillingeafkom.

Derpaa skal Romulus, han, som er glad ved sin Amme Ulvindens

(Iraagule Skind, blive Konge for Folket og bygge den faste

Stad, som beskyttes af Mars, og Benævnelsen Romere skal han

(iive til Folket, et Navn, som er dannet af Navnet, han bærer.

Ingen Begrænsning i Daad eller Tid jeg for Folket vil sætte.

Uden Begrænsning er Magten, jeg gav. Ja den stridliare Juno,

Hun, som nu Himmel og Jord opfylder med Bæven, skal vende

Tankerne hen til det bedre, og sammen med mig skal hun ynde

Romerne, Jordkredsens Herrer og Folket i Toga. Jeg v i 1 det.

Komme i rullende Aar skal den Tid, da Assarakus-Slægten

Holder i Trældom Phthia med selve det stolte Mycenæ,
Hersker i Argos's besejrede By. Af den herlige Stamme
Derpaa Trojaneren Cæsar skal fødes og sætte som Grænser
Verdenshavet for Riget og Himmelens Stjerner for Ryet,

Julius. Navnet er laant fra den store lulus. Engang du
Tryg skal i Himlen ham favne, belæsset med Bytte fra Østen;

Paakaldes skal han tillige med Bonner. De blodige Sekler

Skulle da mildnes, og Krig ophore. Den ældgamle Troskab,

Vesta, Kvirinus og Remus, hans Broder, skal haandhæve Retten ;

Krigenes stygge med Jern indsnævrede Port skal da lukkes,

Blodig om Læben og grum den sataniske Rasen skal sidde

Hojt paa de blodstænkte Vaaben derinde med Hænderne bundne
Bag paa Ryggen med Jern i de hundrede Knuder og fnyse.«

Dette han siger, og Majas Son han udsender fra Himlen,

For at nu Landet og selve det nyanlagte Karthagos

Borg skal aabne sin Port for et Venskab med Teukrer, at ikke

Uden at kende til Skæbnens Bestemmelse Dido nu skulde

Holde dem borte fra Riget. Han sejler paa roende Vinger

Hersker i Lavinium og grundede derfra Alba longa. Ilium, et andet Navn tor

Troja. Ilia=Rhea Silvia, Xuinitors Datter, som var vestalsk Jomfru (Præst-
inden) og Moder til Romulus og Remus. Navnet Ilia er altsaa = Trojanerinden.
Graagule Skind. Romulus fremstilles med en Ulvehud om sig. Assarakus,
Konge i Frygien, v.ir Søn af Tros og Jineas's Oldefader. Phthia, en By i

Thessalien, var Achilles's Fødeby. I Mycenæ i Argolis regerede Agamemnon,
i Argos Tydevs's Søn Diomedes. Cæsar er Kejser Augustus. lu lus,
Ascanius's Søn, .Kneas's Sønnesøn, blev betragtet som Stamfader til den juliske

Slægt i Rom. Bytte fra Osten. Der sigtes til Kampen mellem Antonius og
Octavianus, Vesta: Gudindens Dyrkelse siges at være bragt til Italien af Æneas
og indfort af Numa. I hendes Tempel brændte den evige Ild. Kvirinus:
Romulus's Navn efter at han var bleven optagen i Himlen. Majas Søn. Hermes,
.Søn af Atlas's Datter Maja.
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Gennem den udstrakte Luft, og i Hast han paa Lib)'ens Strandbred

Sætter sin Fod. Nu lyder han Ordren; de grusomme Foner
Mildne paa Guddommens Bud deres Hjerter, og Dronningen særlig

Fatter for Teukrerne Ro i sit Sind og en velvillig Stemning.

Natten igennem Æneas nu laa hensunken i Tanker.

Straks da det herlige Daglys kom, han besluttede ff)rst at

Gaa for at udspejde alle de nyfundne Steder, til hvilken

Kyst han af Stormen var dreven, og hvem der beboede Egnen,
Om det var Dyr eller Mennesker — hel udyrket han nemlig

Ser den — og Budskab vilde han derpaa Fællerne bringe.

Flaaden han skjuler i Lundenes Dyb omsluttet paa alle

Sider af gyselig Skygge og Træer. Han vandrer og svinger

To jernspidsede Spyd i sin Haand, og Achates alene

Folger ham. Midt i en Skov nu hans Moder ham moder. Hun ligner

Spartas Mø i sit Aasyn i Dragt og i Vaaben, en thracisk

Harpalyce, som styrer sit Spand og i Hurtighed lader

Hebrus's rivende Strøm blive langt tilbage. Om Skuldren

Havde den jagende Mø efter Skik hængt Buen, den lette,

Benet var blottet til Knæet, sit Haar lod i Vinden hun flagre,

Samlet hun havde paa Brystet i Knude den bølgende Klædning.
Først hun nu taler: »I Ynglinge! sig mig, om ingen af mine
Søstre tilfældig I saa her vandre omkring; hun er klædt i

Skind af den plettede Los og er rustet med Kogger, maaske med
Raab i dets hurtige Lob hun forfølger et skummende Vildsvin.«

Saaledes talte nu Venus, og derpaa Sønnen begynder:

»Ej har jeg set dine Søstre, og ej har jeg hørt dem, men sig mig.

Hvad skal jeg kalde dig. Pige? Af Aasyn nemlig er ej du
Dødelig ; ikke din Stemme som Menneskets lyder ; du sikkert

Er en Gudinde. Mon Søster til Føbus? Nymfernes Afkom?
L}kkelig være du hvem du end er, o let vore Kvaler,

Sig os, i hvad for en Egn, og paa hvad for Kyster i Verden
Her vi omtumles; vi flakke omkring, og vi kende jo ikke

Steder og Folk; hid drev os jo Storme og vældige Bolger;

Mangent Dyr for vor Haand skal for dig da falde ved Altret.«

Venus ham svarer: »en Hæder som denne jeg ikke fortjener;

Kogret at bære det pleje de tyriske Piger jo stedse,

Purpurkothurnerne højt de om Læggene binde. Du skuer

Puniske Riger, Agenors By og en tyrisk Befolkning;

Landet er Libyen; Folket kan ikke besejres ved Krige.

Dido, som kommen er hid fra den tyriske Stad, da hun maatte

Fly for sin Broder, regerer som Dronning. Vidtløftig og lang er

Hele Fornærmelsens Gang at fortælle, jeg derfor dig stiller

Hovedpunkterne frem. Hendes Mand var Sychæus; han rigest

Harpalyce: en thracisk Amazone, Datter af Thracerkongen Harpalykus.

Hebrus: en Flod i Thracien, som falder ud i det ægæiske Hav; nu Maritsa.

Agenors By = Karthago. Agenor, Søn af Belu's og Fønicernes Konge, var

Fader til Kadmus og Europa. Stamfader til Dido.
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Var af Konicer paa Jord; den beklagelsesværdige Kvinde

Elsked ham hojt. Hun som Pige var bleven af Faderen Helus

Skænket til ham og for forste Gang bunden ved Ægteskabsbaandet.

Hersker i Tyrus var da hendes Broder Pygmalion. Grusom
Var i Forbrydelse ingen som han, og en gensidig Vrede

Begge betog. Men hin, der var ond samt blændet af (iuldtorst,

Myrdede lonligt ved Altret den intet anende Svoger

Uden at lade sig rore af Søsterens Kærlighed. Længe
Skjulte han Broden og spottede ond med forfængeligt Haab og

Alle Slags Paaskud hende, som sygnede under sin Flskov.

Se, i en Drom saa staar hendes ikke begravede Husbonds
Hilled for hende ; han hæver paa underlig Maade det blege

Aasyn, blotter sit Bryst, som var gennemboret af Sværdet,

Viser det blodige Alter og rober saa Husets endnu ej

Kendte Forbrydelse. Raadet han giver at t^ygte i Hast fra

Fædrenelandet og viser som hjælpende Midler til Rejsen

Ældgamle Skatte i lang Tid gemte i Jorden, en ukendt

Masse af Guld og af Solv. Nu Dido bevæget ved dette

Gjorde sig færdig til Flugt, og hun samlede Fæller omkring sig.

Alle nu modte, som bar paa et voldsomt Had til Tyrannen
Filer den hæftigste Frygt, og de Skibe, som vare tilfældig

Klare til Rejse, besættes og lades med Guld. Man til Havet

Bringer den gridske Pygmalions Skat, og en Kvinde var Plirer.

Derhen de kom, hvor (Djet nu skuer det unge Karthagos

Mægtige Mure og Borgen, som hæver sig hojt, og en Jordlod

Fik de ved Kob saa stor som en Hud af en Tyr kunde spænde.

Navnet den fik efter Kobet, og derfor den nævnedes Byrsa.

Dog — hvem ere Ir Hvor er vel Kysten, fra hvilken I komme?
Hvorhen styre I Kurs?« Med et Suk og en Rost, som blev hentet

Dybt fra hans Bryst, han nu hende paa Sporgsmaalet svarer saaledes

:

>^ Skulde tilbage jeg gaa til den forste Oprindelse, derpaa

Fortsætte l'alen, Cnidinde! og havde du Tid til at hore

Vore Møjsommeligheders Historie, vilde jo Aftnen

Forst tillukke Olympen og Soldagen bringe til Hvile.

Over forskellige Have vi sejlede bort fra det gamle
Troja, hvis Trojas Navn eders Ore tilfældig har naaet.

Stormenes Magt har os drevet nu hid til de libyske Kyster.

Jeg er den fromme Æneas, som forer paa Skibene med mig
Guderne, hvilke jeg frelste fra Fjenden; jeg kendt er af Rygte
Op over Himlen. Jeg soger Italien, Fædrenelandet,

Horer tillige af Slægt til den mægtige Juppiters Afkom.
Ud paa det frygiske Hav der af Fartøjer fulgte mig tyve.

Vej Gudinden, min Moder, mig viste, Oraklet jeg fulgte.

Syv ere næi)pe tilbage forknuste af Bolger og Storme.

Byrsa var Navnet paa Borgen i Karthago. Ordet betyder en Oksehud. JuppiLers
Afkom. Stamfaderen til den trojanske Kongeslægt var Dardanus, Søn af Jujipiter

og Eleklra, Cirundhvggeren af Byen Dardania i Troas.
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Selv ubekendt og i Nod jeg nu vandrer i Libyens Ørkner,

Bort fra Europa jeg dreves og Asien.« Mere at klage

Tillod Venus ham ej, og hun midt i hans Tale ham afbrod:

»Hvem du end er, saa kan ikke jeg tro, at du Livsluften aander

Hadet af Guderne, du, som er kommen til Tyrier-Staden.

Drag du kun videre, gaa blot herfra til Dronningens Bolig.

Hvis ej mine Forældre mig Varselkunsten forgæves

Lærte som Taaber, jeg siger, at Folkene komme tilbage,

Flaaden er frelst og i Sikkerhed bragt, da sig Vindene vendte.

Se tolv Svaner i glad Forening, som Juppiters Fugl, der

Sagte paa Vingerne gled fra de himmelske Egne, har drevet

Rundt i den udstrakte Luft i Forvirring. Men nu kan du se dem
Hist i en Række saa lang dels vælge paa Jorden et Sæde
Dels allerede betragte fra oven det udvalgte Sæde.

Ligesom disse nu vende tilbage paa susende Vinger,

Lege og omkredse Himlen i gensamlet Skare og synge,

Saaledes ligger din Flaade og hele dit Mandskab nu enten

Inde i Havn eller iler for svulmende Sejl til dens Indlob.

Drag nu kun videre, styr dine Skridt, hvor Vejen dig fører.«

Bort efter Talen hun vender sig; Nakken i Rosenglans straaler,

Guddoms-Duft udaande de salvede Lokker fra Issen,

Klædningen sænker sig lige til Fødderne ned, og i Gang hun

Viser sig sand Gudinde. Saasnart han nu kendte sin Moder,

Fulgte han hende, som flygter, med Ordene: »hvad er vel Grunden,

Hvorfor du skuffer saa tit— du jo grusom er ogsaa — din Søn med
Falsk Gøgleri? Hvi bliver det ikke mig tilladt at lægge

Haanden i Haand samt uden Forstillelse høre og svare?«

Disse bebrejdende Ord han taler og vandrer mod Staden.

Venus hyller dem ind i en mørk Luftmasse og gyder

Rigelig Taage som Klædebon tæt om de gaaende, forat

Ingen dem opdage skulde, og ingen dem røre og sinke

Eller dem Spørgsmaal gøre om Grundene, hvorfor de ankom.

Selv gennem Luften hun iler til Paphus, og glad hun besøger

Atter sit Sæde med Templet; sabæiske Røgelser brænde
Hist paa de hundrede Altre, som dufte af nybundne Kranse.

Rask de imidlertid vandre ad Vejen, som Stien dem viser;

Op ad en Høj allerede de gik, som sig knejsende hæver
Op over Byen og skuer fra oven de modvendte Højder.

Her nu Æneas med Undren betragter de vældige Masser
— Fordums Hytter — og Porte og Larmen og brolagte Gader;

Juppiters Fugl: Ørnen. Paphus, en By paa Cypern, som var helliget

Venus og havde et berømt Tempel for denne Gudinde. Sabæiske Røgelser.
Sabæerne vare et Folk i det lykkelige Arabien, bekendt for dets Vellevnet og
Kvindagtighed. Navnet havde de af Hovedstaden Saba, en vigtig Handelsplads

for Røgelser. Hundrede Altre: Tallet hundrede var ved Ofringer, Lege og
Fester et helligt og festligt Tal.
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Tyricrfolket har travlt med sit Arbejde. Medens nu nogle

Opfore Mure og bygge paa Borgen og hidrulle Stene,

Udse andre sig Plads til et Hus, som de kredse med Fure;

Embedsmænd vælges og helligt Senat, Lovgivningen ordnes.

Her udgraves der Havne af nogle igen, medens andre

Nedlægge dybt Fundament til Teatre, og vældige Sojler

•Hugges af Klipperne ud som en Pryd for den vordende Scene.

Ret en Besvær lig den, der i Sommerens forste Begynden

Rundt paa de blomstrende Marker beskæftiger Bier i Solskin,

Hvergang den fuldvoksne Yngel i Sværmen maa bringes af Kuben,

Filer den flydende Honning maa presses og Cellerne rigtigt

Fyldes med Nektarens Sodme, hvad eller de tage imod de

Kommendes Byrder, hvad eller en tætsluttet Skare de danne

For at forjage de dorske, unyttige Droner fra Kuben.

Honningen breder sin Timian-Duft; der er Iver i Værket.

»O, lyksalige I, hvis By allerede sig hæver,«

Siger Æneas, og hen over Husenes Tinder han skuer;

Dækket af Taagen han gaar — ja forunderligt er det at sige —
Midt gennem Mændene, blander sig mellem dem, ses dog af ingen.

Inde i Staden der ligger en Lund med vidunderlig Skygge,

Hvor de af Bolger og Hvirvler saa længe omtumlede Poner

Straks opgra\ede Tegnet, den mægtige Juno dem havde

^^1rslende nævnet: den fyrige Hests nedgravede Hoved.

Saaledes skulde jo Folket igennem Aarhundreder blive

Herligt i krigerisk Daad samt let kunne skafte sig Goder.

Her den sidoniske Dido nu rejste for Juno et Tempel,

Stort samt rigt udstyret ved Gaver og Guddommens Vælde.

Hojt sig ad Trappetrin rejste den kobberne Tærskel og Karme
Satte med Kobber, og Hængslerne peb paa de kobberne Dore.

Her nu i Lunden der moder Æneas et uventet Syn, som
Straks formilder hans Frygt, og han forst her vover at nære
Haabet om Frelse og se lidt lyst paa de mislige Forhold.

Medens han Dronningen venter og Enkelthederne monstrer

Her i det mægtige Tempel og undrer forbavset sig over

Byen, dens Skæbne og Værker fra Kunstneres kappende Hænder,
Selve det kunstrige Hele, han skuer en Række af Kampe,
Forte ved Troja, og Krige, som vare ved Rygtet bekendte

Over den udstrakte Verden, Atridcrne, Priamus, ham, som
Haard var mod begge, Achilles. Han studser og siger med 'laarer:

»Hvor er et Sted i al Verden, Achates! og hvor er en Egn, som
Ej vore Lidelser kender til Bunds? Se Priamus hist kun.

Her har enhver Daad faaet sin Lon, hver Sorg sine Taarer

;

Menneske-Smerterne Sjælen berore. Lad Frygten da fare,

Saadant Ry skal fore dig ind paa en Vej til din Frelse.«

Dette han siger; et tomt Maleri ham fornojer i Sjælen.

Dybt han nu sukker, og Stromme af Taarer ham Ansigtet væder;

Her han jo skuer, hvorledes i Kampen ved Pergamums Mure
(irækerne Hygtede hist, og Trojanernes Ungdom forfulgte,
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Frygerne her; paa sin Vogn og med vajende Hjelmbusk Achilles

Trængte dem haardt. Ej langt herfra han med Taarer

Genkender Rhesus's Telte af snehvidt Sejldug. I forste

Sovn efter Ankomsten Tydevs's Søn uformodet dem angreb,

Hærgede blodig med talrige Drab samt forte til Lejren

Alle de fyrige Heste, forinden de smagt havde Trojas

Foder og drukket af Xanthus. Men hist paa den modsatte Side

Troilus flygter; sit Skjold har han mistet, den Stakkel, og Drengen
Uligestillet nu møder Achilles. Han ud af den tomme
Stridsvogn baglængs hænger, og Hestene fore ham bort, men
Tommerne holder han dog; hans Nakke og Haar blive slæbte

l>angs hen ad Jorden, og vendt er hans Spyd, og det ridser i Støvet.

Trojanerinderne vandre imidlertid hen til den vrede

Pallas's Tempel med udslagne Haar, og en Klædning de skænke,

Slaa sig for Brystet og bede sorgmodige, ydmyge Bonner;

Bortvendt holder Gudinden sit Blik dog fæstet paa Jorden.

Rundt om de iliske Mure Achilles tre Gange havde

Hektor slæbt; her tager han Guld som Betaling for Liget.

Derpaa et lydeligt Suk udstøder han dybt fra sit Hjerte:

Vennen i Rustning, hans Vogn og hans Legeme mode hans Øje,

Priamus ogsaa, der vaabenløs bad med de fremrakte Hænder.
Mellem Achæernes Helte han kender tillige sig selv og
Æthiopernes Hær og den mørkladne Memnon i Vaaben.

Hist Amazonernes Skare med halvmaaneformede Skjolde

Føres af Penthesilea, som raser og flammer af Krigslyst

Midt iblandt Tusinder. Under det blottede Bryst har Heltinden

Spændt Guldbæltet: med Mænd tør Jomfruen optage Kampen.
Mens den trojanske Æneas beser de forbavsende Værker,

Medens han studser og staar som forstenet i stadig Beskuen,

Skrider nu Dronningen frem imod Templet, den dejlige Dido,

Fulgt af en tætsluttet Skare af Ynglinge. Ret som Diana

Øver sit Kor paa Eurotas's Bred eller Toppen af Cynthus

Rhesus: en Thracerkonge, som kom Troja til Hjælp, men straks den første

Nat blev overfalden og dræbt af Ulysses og Diomedes. Troilus: Son af

Priamus og Hekuba. JNIemnon, Æthiopernes Konge, blev i Kampene ved
Troja dræbt af Achilles. Han var efter Sagnet Søn af Tithonus og Aurora, og
da han blev brændt paa Ligbaalet, siges der, at der af hans Aske fremkom
Fugle (idet han af sin Moder selv blev forvandlet til en Fugl), som hvert Aar
siden drog fra Æthiopien til Troja for at kæmpe paa hans Grav. Ligeledes for-

tælles, at den sorte Marmor-Memnonssøjle i det ægyptiske Thel^en hver Morgen
ved de første Solstraaler klang som Cithar: Sønnen hilste sin Moder. Penthe-
silea: Amazonernes Dronning, der efter Sagnet hjalp Troja mod Grækerne,
blev besejret af Achilles. Det krigerske Kvindefolk, Amazonerne, som synes

oprindelig at stamme fra Egnene om Floden Thermodon i Pontus i Lilleasien,

repræsenterer efter al Sandsynlighed det krigerske Folk Kimmerierne, som meget
tidlig fra Egnene om Dniper drog dels mod Lilleasien, dels mod Thracien og
(jrækenland. Eurotas: den største Flod i Lakonien; løber forbi Sparta.

Cynthus: et Bjerg paa Øen Delos, hvor Apollo og Diana efter Mythen bleve

fødte af Latona, Datter af Titanen Kou? og Føbe, Juppiters Elskerinde.
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Fulgt af et Tusinde Nymfer, som flokke sig rundt om Gudinden

:

Over sin Skulder hun bærer et Kogger og knejser i Gangen
Hojt over Nymfernes Klok, og en Glæde saa stille sig rorer

Dybt i Latonas Bryst: saaledes var Dido; hun træder

Ind blandt Skaren og skynder paa Værket og Riget, som skabes.

Midt under Templets Hvælving i Nærhed af (hiddommens I)or hun

Sætter sig; hojt paa sin Trone hun knejser omkredset af Vaaben,

Lov samt Ret mellem Mænd hun nu skifter og deler i lige

Dele det kunstrige Værk med Retfærdighed, eller hun lader

Loddet bestemme, da ser Æneas pludselig komme
Midt i en Menneskesværm Sergestus, den kække Kloanthus,

Anthevs og andre af Teukrernes Mænd, hvem Stormvejrets Rasen
Spredte paa Havet og drev langt bort til de fremmede Kyster.

Selv han forbavsedes. Glæde og Frygt greb ogsaa Achates,

Begge de brændte af Lyst til dem samtlige Haanden at række.

Dog ej Sagen de kende, og dette dem ængster i Sjælen,

Stille de vente og tæt omgivne af dækkende Taage
Onske de Mændenes Skæbne at kende og Kysten, paa hvilken

Flaaden de havde forladt, samt Grunden, der forte dem herhen:

Thi de som Sendebud kom og som valgte af samtlige Skibe,

Bad om en venlig Behandling, og Templet de sogte ved Tilraab.

Dengang de ind vare komne med Lov til at tale personligt,

Saa tog Ilionevs som den ældste af alle til Orde;
Ganske stilfærdig sin Tale begyndte han saaledes: »Dronning!
]^u, hvem Juppiter tillod at grunde fra ny dig en Stad og
Styre retfærdig de stolte Nationer, vi rette til dig vor

Bon, vi af Skæbnen forfulgte Trojanere, vi, som af Storme
Ere fra Hav og til Hav omtumlede: frels vore Skibe

Dog fra forfærdelig Brand ; skaan Slægten, som roses for Fromhed

:

Tag i din Varetægt hele vor Sag. Vi jo ej ere komne
Hid for at hærge med Sværd eders libyske Guder, ej heller

Ville vi plyndre og fore det rovede Bytte til Kysten;
Sligt ej vove vi, saa hovmodig er ingen besejret.

Kgne der findes, som Græker med Navnet Hesperien kalde,

Landet er gammelt og mægtigt ved Vaaben og Jordbundens Fedme,
Hjem for onotriske Mænd. Efter Rygtet har senere Slægt nu
Landet Italien kaldt efter Navnet, som Foreren havde.

Herhen satte vi Kursen.

Pludselig rejste Orion, den stormfulde, vældige Bolger,

Hesperien (egt. Vestlandet) er hos Digteren Benævnelse for Italien og
•Spanien. Ønotrien er oprindelig den sydostlige Del af Italien, nemlig Bruttium
og Lukanien, men bruges som Navn for hele Italien. Navnet, som Føreren
havde. Italus var efter .Sagnet en ældgammel Konge i Italien. Orion: en
stærkt lysende Stjerne paa den sydlige Himmel, hvis Opgang antoges at med-
føre Regn og Uvejr, og som allerede i den tidligste Sejlads synes at have spillet

en betydelig Rolle. Efter Mythen en k.xmpemæssig Jæger, som efter sin Dod
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Drev paa usynlige Klipper os ind, og han spredte os rundt som
Leg for de stormende Vinde og hen over Havet og mellem
Ganske uvejsomme Skær som et Bytte for Havet i Opror.

Faa vi kun vare, som havde den Lykke at naa eders Kyster.

Hvad er det dog for en Menneskeslægt her? Hvilket barbarisk

Land tilsteder en Skik som hos eder? Man hindrer os i at

Komme til gæstfri Strand, man sig ruster til Kamp og forbyder

Fod paa den yderste Kant her af Landet at sætte. Men hvis I

Nære for Menneske-Slægten Foragt og for Menneske-Vaaben,
Saa maa I vente, at Ret samt Uret mindes af Guder.

Helten Æneas vi havde til Konge, og mere retfærdig

Større i Fromhed i Krig og i Vaabenfærd ingen har været.

Hvis den Mand er af Skæbnen bevaret og indaander Livsluft.

Frygt ej, aldrig fortryde du skal, at du forst har begyndt at

Kappes i Striden om venlig Opmærksomhed. Ogsaa der findes

Hist i Sikulernes Land af Trojanerblod Helten Acestes,

Marker desuden og Stæder. Saa giv os Tilladelse her til

Flaaden, som slemt er af Storm medtagen, at trække paa Land og
Tommer i Skoven at hugge til Brug og at skære os Aarer.

Hvis det, med Fæller og Drot i Behold, os forundes at sætte

Kurs til Italien, glade vi ville til Latium søge;

Hvis ej Frelsen er mulig, og Libyens Hav er dit Gravsted,

'J'eukremes herlige Fader! og Haab om lulus er ude,

Lad os saa dog opsøge Sikaniens Land, de beredte

Boliger, hvorfra hid vi jo kom, samt Kongen Acestes.«

Saaledes talte nu Ilionevs, og et lydeligt Bifald

Samtlige Dardanider ham gav.

Dido taler nu kort, og hun sænker sit Øje mod Jorden:

»Jag kun Frygten fra Hjertet, og bort med Bekymringer. Rigets

Nyhed og bydende Forhold mig tvinge til sligt at befale

Samt at beskytte mit Rige med Vagter i videste Omkreds.
Er Æneadernes Slægt ubekendt vel for nogen og Troja,

Staden, dens Mænd og dens Dyder og Krigens fortærende Flammer:
Slige ufølsomme Hjerter vi Pønere have dog ikke.

Solguden spænder ej for saa fjernt fra Tyrier-Staden.

Derfor, hvad enten det store Hesperien vælges af eder

Samt de saturniske Marker, hvad eller og Landet om Eryx,

blev sat paa Himlen og hos de romerske Digtere fremstilles med et straalende

Guldsværd. Sikanien :^ Sicilien. Sikanerne boede oprindeligt ved Tiberen,

Dardanider= Trojanere, efter Stamfaderen Dardanus. Solen spænder for.

Solguden Helios kører hver Morgen ud med ildsprudende Heste for sin gyldne
Vogn og hver Aften gennem Helios's Port til Oceanet. Om Natten sejler han
paa en gylden Baad norden om Jorden tilbage igen. Saturniske Marker
= Latium. Saturiius var efter Mythen fordreven fra Himlen og den sidste Konge
i Latium, hvorhen han kom under Janus's Regering. Han dyrkedes som gammel
italiensk Guddom og smelter ofte sammen med Kronos. Eryx; et Bjerg og en

By paa Siciliens Vestkyst med et berømt Tempel for -Venus og opkaldt efter

Kong Eryx, Søn af Venus og Butes.



Bog I, V. 605—648. 17

Hvor nu Acestes er Urot, eders Rejse jeg sikrer ved Bistand,

Hjælper med Midler. Men onske I sammen med mig eders Hjemstavn

Her nu i Riget at tage, ja saa er jo Staden, jeg bygger,

Eders, 1 Skibene trække paa Land, og der ikke skal Forskel

Gores paa Folket fra Tyrus og Troja. Og gid Kong Æneas
Ureven af selvsamme Storm var til Stede. Jeg sende skal sikkert

Trofaste Folk langs Kysten og give Befaling, at noje

Libyens yderste Grænser man soger igennem, om ikke

Kastet i Land han maa flakke omkring nu i Skov eller Stæder.«

Fader Æneas og Helten Achates ved saadanne Ord fik

Modet igen; alt længe de brændte af Lyst til at bryde

Frem nu af Skyen; men forst tiltaler Achates Æneas:
»Hvilken Uestennnelse drofter din Tanke, du Son af Gudinden!

Tryghed du ser overalt, du har genvundet Flaade og Fæller;

Een kun er borte, vi saa ham jo synke i Bolgcrnes Midte;

Alt til din Moders Beretning i ovrigt jo svarer aldeles.«

Næppe var dette nu sagt, for pludselig Taagen omkring dem
Skiller sig ad for at stige mod Himlen, og Luften er renset.

Straalende stod Æneas nu der i det klareste Sollys,

Lig han en Gud var i Aasyn og Skuldre, thi Moderen selv jo

Havde sin Son tildelt som en Gave den herlige Haarvækst,

Ungdommens purpurne Skær samt Øjnenes livlige Skonhed

:

Ligesom Elfenben faar ved en Kunstners Hænder sin Ynde
Eller som Solv og som Marmor ved Guldindfatningcns Rodme.
Straks han til Dronningen retter sin Tale og siger til hende
Pludselig hel uventet for alle: »jeg her er til Stede,

Jeg, efter hvem I nu soge, Æ>neas, Trojaneren, frelst fra

Libyens Bolger. O du, som Medlidenhed ene har haft med
l'rojas uhorte Sorg, og med os, som Danaernc skaante.

Os, som til Lands og til Vands have tomt vore Lidelsers Bæger,

Os, som jo trænge til alt, nu deler din By og din Bolig,

Aldrig vi kunne jo, Dido! dig yde den Tak, du fortjener.

Det kan ej heller de mange, der findes endnu overalt af

Dardanus-Slægten, som spredt har sig over den udstrakte Jordkreds
;

Guderne, dersom de Fromme beskyttes af Guder, og dersom
Nogetsteds findes et Gran af Retfærdighed eller en Sjæl, som
Er sig det rette bevidst, maa en værdig Belnnning dig give.

Naar var der Sekler saa lyse, at dig de bragte til Verden,

Eller Forældre saa store, at saadant Afkom de havde?
Lige saa længe som Floder til Havene lobe, og Bjerges

Skygger til Dalene soge, og Stjernerne næres paa Himlen,
Evigt din Ros og dit Navn og din Hæder skal holdes i Minde,
Hvor jeg end kaldes i Verden.« Han taler saaledes, og Vennen

Stjernerne næres. Efter en ældgammel Opfattelse troede man, at Stjernerne
paa Himlen vedblev deres Tilværelse, fordi de gennem Dunster fra Jorden og
Havet stadig modtog et vist Næringsstof.

2
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Ilionevs med sin Højre han soger, Serestus med Venstre,

Derpaa de andre, den kække Kloanthus og Krigshelten Gyas.

Først den sidoniske Dido blev greben ved Synet af Manden
Derpaa ved Tanken om saadan en Skæbne, og derfor hun sagde

:

»Hvad for en Skæbne forfølger dig gennem saa grulige Farer,

Søn af Gudinden! Og hvad for en Magt har dig drevet til denne
Fjendtlige Kyst? Er du hin Æneas, den hulde Gudinde
Skænkede Dardaniden Anchises ved Frygiens Flod, som
Simois nævnes? Jeg selv kan erindre, at Teucer engang er

Kommen til Sidon, fordreven fra Fædrenelandet, og Belus

Hjalp ham et Rige at soge fra ny. Men Belus, min Fader,

Hærgede dengang tilfældig det frugtbare Cyprus, og sejrrig

Holdt han det under sin Magt. Jeg fra hin Tid kender jo Staden

Trojas Skæbne, dit Navn og tillige Pelasgernes Konger.
Teukreme roste han selv skønt Fjende særdeles, og ofte

Ønskede selv han sig Ætling af Teukrernes ældgamle Stamme.
Derfor, I Ynglinge! kom nu og træd kun ind i min Bolig;

Mig har en lignende Skæbne jo gennem mangfoldige Sorger

Tumlet omkring, og til sidst har den her nu i Landet mig bosat.

Kendskab til Smerte har lært mig at yde de lidende Bistand.«

Dette hun siger og fører Æneas i Kongsgaarden ind, og
Takkefester at holde hun samtidig Templerne byder.

Ogsaa til Fællerne lader hun sende til Strandbredden tyve

Tyre og hundrede Rygge af borstede mægtige Svin og
Hundrede saftige Lam, hvem Moderfaarene følge.

Gaver til Glæde for Dagen.
Indvendig prydes det glimrende Hus nu med kongelig Pragt, og
Inde i Huset beredes der Gæstebud: Tæpper, som ere

Rigt udstyrede baade ved Kunst og med straalende Purpur,

Borde med Masser af Sølv, og i Guld samt ophojet Arbejd
Fædrenes kække Bedrifter, en længere Række af Stordaad

Udført af saa mange Mænd og fra Slægtens ældgamle Udspring.

Først dog sender Æneas — thi faderlig Kærlighed ej ham
Tillader Ro i sit Hjerte at finde — den raske Achates
Ned til sin Flaade for alt nu at melde til Askaniiis og
Fore til Staden ham; hele den kærlige Faders Bekymring
Drejer sig nemlig om Drengen alene. Han Gaver desuden
Byder at bringe, som frelstes, da Ilium sank i Ruiner:

Først nu en Kaabe. der stiv var af Guldbroderi, et Gevandt, der
Rundt var omvævet med Krans af de gulgule Bjornekloblade,

Argiverinden Helenas Dragt, der var Moderen Ledas

Teucer, Søn af Kong Telamon paa Kreta og Broder til Ajax, blev for-

jagen af sin Fader og gik da ved Belus's Hjælp til Cypern for at fæste Bo der.
Pelasgerne: Grækenlands allerældste Indbyggere. Navnet bruges ofte af
Digteren for Grækerne i Almindelighed. Leda, Datter af Ætoliens Konge
Thestias, var gift med Spartas Konge Tyndareus og havde med Juppiter Børnene
Kastor, Pollux, Helena og Klytemnestra. Den sidste .var gift med Agamemnon,.
Konge i Mycenæ.
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Dejlige Gave, som medbragt hun havde fra Staden Mycenæ,
Da hun til Pergamum gik til det hel utilbørlige Bryllup,

Dertil et Scepter, som baaret var fordum af Ilioné, den

Ældste af IViamus's Døtre, desuden et Halsl)aand af Perler,

Endelig Kronen forsiret med Guld og med kostbare Stene.

Rask udforende Ordren Achates til Skibene iler.

Dog Cytheras Gudinde i Tankerne pønser paa nye

Midler og Planer: Kupido, forandret i Aasyn og Stemme,

Frem som den elskede Askanius maa nu træde og bringe

Dronningen glødende Elskov ved Gavernes Hjælp og i Blodet

Indaande Kærligheds-Flammen. Hun frygter det tvivlsomme Hus og

Dobbelttungede Tyrier-Folk, og hun pines end mer af

Junos Uvenskab; mod Natten Bekymringen vender tilbage;

Derfor følgende Ord til den vingede Amor hun siger:

»Son! du min eneste Magt og min eneste kraftige Støtte,

Du, som jo nærer Foragt for din Faders tyfoiske Vaaben,

Du er min TilHugt, bønlig din Guddomskraft jeg anraaber.

Selv du jo ved, hvorledes din Broder Æneas paa Havet
Tumles fra Kyst og til Kyst af den hadske og harmfulde Juno;

Mine Bekymringer gjorde dig selv jo saa ofte bekymret.

Ham den føniciske Dido nu holder og sinker med sine

Smigrende Ord, og med Frygt jeg i Tankerne skuer, hvorledes

Dette junoniske Venskab vil ende; hun sikkert vil ikke

Unde sig selv nogen Ro paa et saadant afgørende Tidspunkt.

Derfor jeg Dronningen agter nu først ved en List at besnære,

Omkredse hende med Elskovs-Ild, at hun ikke ved nogen
Guddoms Magt skal forandres, men elske Æneas med samme
Kærligheds-Fylde som jeg. Hvorledes du dette kan gore,

Hør, hvad jeg derom mener. Nu Kongesønnen sig agter

Hen til Sidonernes By, hidkaldt af den kærlige Fader,
— Det er min største Bekymring — for Gaver at bringe, der ere

Blevne tilbage fra Havet og Trojas Brand, og jeg ham nu
Bringer i Skjul paa et Sted, som er helligt, det høje Cythera
Eller Idalium, for at han ikke skal opdage Listen

Eller indfinde sig midt under Festen. For ikkun en Nat du
Tager med skuffende List nu hans Ansigt, ifører som Dreng dig

Miner som Drengen, og siden — naar Dido fornojet dig tager

Op paa sit Skod ved det pragtfulde Bord og den bakchiske Vædske,
Favner dig omt samt kysser dig kærligt — saa indaand i hende
Hemmeligt Elskovs-Ild, svig hende med Kærligheds-Giften.«

Amor sin elskede Moders Befalinger lyder, han tager

Pergamum: Borgen i Troja. Hos Digterne ^= Troja. Tyfoiske Vaaben
:= Lynet. Giganten Tyfoevs blev dræbt af Juppiter ved et Lyn og begravet
under Ætna. Han havde loo Slangehoveder og kunde udstrække Armene fra

.Solens Opgang til dens Nedgang. Junoniske Venskab, idet nemlig Karthago
var indviet til Juno. Idalium: en Bjergstad paa Cypern, som var helliget Juno.
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Vingerne af, og fornøjet han søger at gaa som lulus.

Askanius hun nu tager paa Skødet; hun over hans Lemmer
Havde den roligste Søvn udgydt, og Gudinden ham bringer

Op til Idaliums hojt beliggende Lund, hvor den bløde

Merians duftende Blomster og herlige Skygger ham favne.

Glad ved sin Fører Achates og lydende Ordren Kupido
Gik for at bringe til Folket fra Tyrus de prægtige Gaver.

Alt har nu Dronningen, dengang de komme, sig sat paa den gyldne

Sofas prunkende Tæppe og udvalgt Pladsen i Midten.

Saa kom Fader Æneas og hele Trojanernes Ungdom;
Alle sig lægge til Bords paa de udbredte purpurne Tæpper,
Tjenere bringe nu Vandet til Haandvadsk, andre af Kurve
Fremtage Brod eller komme med Haandklæder, rene og glatte;

Ternerne inde i Huset, halvtredsindstyve i Tallet,

Hvervet besørge at ordne det mægtige Forraad af Brod og
Ilden til Husguders Ære at tænde, mens hundrede andre
Sammen med lige saa mange jævnaldrende Tjenere lade

Bordene bugne af Mad og til Gæsterne omdele Bægre.

Ogsaa de tyriske Mænd ere komne i Mængde og træde

Ind i det smykkede Hus, hvor efter Opfordring de tage

Plads paa broderede Polstre, beundre de Gaver, Æneas
Sendte, beundre lulus og Guddommens flammende Aasyn,

Hele hans hyklede Tale og Kaaben og særlig Gevandtet,

Prydet med smukt Broderi og de gulgule Bjørnekloblade.

Forst dog og fremmest kan ej den usalige Fonicerinde,

Hun, som er indviet bleven til kommende Undergang, mætte
Sjælen ved Synet; hun bhver opflammet ved ham at beskue
Bliver aldeles fortryllet ved Gaven som ogsaa ved Drengen.

Denne nu tog Æneas om Halsen og laa i hans Favntag,

Mætter sin paatagne Faders af Kærlighed opfyldte Hjerte,

Derpaa han Dronningen søger. Men Dido — der ikke jo aner

Guddoms-Magten, som sidder hos hende, den Stakkel — med Øjne,

Hele sit Hjerte sig hænger ved ham, og hun tager ham stundom
Op paa sit Skød. Men han mindes den acidaliske Moder,
Lidt efter lidt han begynder at bringe Sychæus af Tanke,
Derpaa han søger at fængsle med levende Kærlighed hendes
Længe nu ledige Sjæl og fra Elskov afvænnede Hjerte.

Lige saa snart Maaltidet var sluttet og Bordene borte,

Bringes der mægtige Vinkummer frem samt Blomster til Vinen.

Larm der nu bliver i Huset, og gennem de vældige Haller

Henruller Stemmernes Lyd; fra de gyldne og tavlede Lofter

Hænge de lysende Lamper, og Natten er dreven paa Flugt ved

Acidaliske Moder. Navnet er dannet af Acidalius, en hellig Kilde i

Bøotien, hvor efter Mythen Gratierne badede sig. Disse, Aglaja, Thalia og
Eufrosyne, vare Døtre af Juppiter og Eurynome, men_ efter et andet Sagn vare

de Venus's Døtre.
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Faklernes Skin. Nu Dido forlanger og fylder med Vin et

Bæger, soin tungt er af Guld og af kostbare Stene og fordum

Brugtes af Belus og hele hans Slægt. Der i Huset blev stille:

Juppiter! dig man jo nævner som Gæstevenskabs Beskytter;

Dagen i I)ag du nu gore til Glæde for Tyrier samt for

Disse, der rejste fra 'l'roja, lad senere Slægter den mindes.

Kom da Bakchus! du Skaber af Fryd, kom, naadige June!

Tyrier! fejrer med Glæde nu dette vort festlige Mode.«

Dette hun taler og hælder paa Bordet det hædrende Offer;

Forst hun saa efter sit Offer med Læberne Bægret berører.

Rækker til Bitias derpaa det hen og ham beder at drikke.

Fyrig det skummende Bæger han tommer til Bunds, og det fulde

Guldbæger læsker hans Torst; ham folge de ovrige Stormænd.

Derpaa den haarfagrc Sanger lopas lader den gyldne

Cithar tone til Sange, den vældige Atlas ham lærte,

Sange om Maancns Omflakken og Solens Formørkelser, hvorfra

Menneskeslægten og Kvæget har Udspring, hvorfra der opstaar

Regnskyl og Lyn, om Arkturus, de regnopfyldte Hyadcr,

Begge Trioner, og hvorfor vel Vinterens Sol har en saadan

Hast med at sænke i Havet sig ned, eller hvad der forsinker

Natten og lader den mode saa sent. Ham Tyrier-Folket

Hilser med hyppige Klap, og Trojanerne folge dem efter.

Natten nu saaledes gik for den ulyksalige Dido
Under en vekslende Tale, og Kærligheds-Bægret i lange

Drag hun nu tømte, og meget hun spurgte om Priamus, meget

Ogsaa om Hektor, hvorledes Auroras Son var bevæbnet,

Dengang han kom, hvordan Diomedes's Heste saa ud og

Helten Achilles, hvor stor han vel var. »Nu begynd og fortæl os

Gæsteven I lige fra forste Oprindelse,« sagde hun derpaa,

»Hele Danaernes Svig samt dine Trojaneres Skæbne,

Hele din Flakken omkring. Allerede den syvende Sommer
Ser dig jo strejfende rundt om paa Landjorden eller paa Havet.«

Belus. Her Stamfaderen for Kongeslægten i Tyrus; ikke Didos Fader.

Arkturus: den klareste Stjerne i (Jruppen Bootes. Dens Op- og Nedgang
fulgtes i Reglen af Uvejr. Hyader = Syvstjernen, hvis Opgang gerne var

Regntid. Begge Trioner = den store og lille Bjørn (egt. Oksespandet).

Auroras Søn = Memnon, smlgn. Noten S. 14.
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Alle nu tav, og de sad med opmærksomme Miner og stille.

Fader Æneas tog da fra Højsædet saaledes Ordet:

»Dronning! du byder mig lide paa ny en usigelig Smerte
Ved at fortælle, hvorledes Danaerne styrtede ganske

Trojas Magt og dets meget beklagelsesværdige Rige,

Alle de Ulykker, hvilke jeg baade har set og i hvilke

Selv jeg betydelig Rolle har spillet. Ved sligt at fortælle

Hvem kan af Myrmidoner, Doloper sig holde fra Taarer,

Hvem vel af alle den grumme Ulysses's Soldater? Og alt nu
Styrter den fugtige Nat jo fra Himmelen ned, og til Søvnen
Raade de dalende Stjerner. Men hvis du besjæles af saadan
Lyst til at lære vor Modgang at kende og høre i Korthed
Trojas sidste fortvivlede Kamp, saa — uagtet mit Hjerte

Gyser ved Mindet om dette og krymper af Sorg sig derover —
Nu jeg begynde vil.

Trætte af Krigen og drevne af Skæbnen
Stedse tilbage, imedens saa talrige Aar vare rundne.

Bygge Danaernes Fyrster ved Hjælp af en List, som Gudinden
Pallas dem indgav, en Hest, der var stor som et Bjerg, og de hugge
Ribber af Graner og false dem ind. De lade, som om det

Kun er et Løfte for Hjemmet at naa; det Rygte sig breder.

Hemmeligt lukke de ind saa i Sidernes Skjul nogle Mænd, som
Blive ved Lod udvalgte, og fylde aldeles det hule

Mægtige Rum, der er inde i Bugen, med væbnede Stridsmænd.

Myrmidonerne vare et Folk i Landskabet Phthiotis i Thessalien og under
Achilles's Herredømme. Doloperne vare ligeledes- et thessalisk Folk og
meget berømte i den mythiske Tid.
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Tenedos ligger i Sigte, og Øen bekendt er af Rygte;

Rig den paa Midler jo var, mens Prianius's Rige bestod, men
Nu er det ikkun en Bugt og en Havn, som er meget usikker;

Derhen de sejle, og der de sig skjule i Strandbreddens Ode.

Rejste vi mente de vare at soge for Vinden Mycenæ.
Teukrien altsaa foler sig fri for langvarige Sorger.

Portene aabnes; det glæder at gaa for nu ret at betragte

Dorernes Lejr og den ensomme Kyst og de opgivne Pladser.

Her var Dolopemes Skare, og her jo den grumme Achilles

Havde sin Lejrplads, her var der I.,eje for Flaaden, og her var

Kampens sædvanlige Plads. Man studsende Moen Minervas

Ulykkebringende Gave betragter og undrer sig over

Træhestens vældige Masse, og forst Thymotes nu kommer
Frem med sit Raad, at man Hesten skal indenfor Murene bringe,

Stille paa Hojborgen op, hvad enten nu Raadet var Svig kun
Kiler og Trojas Skæbne forlangte det saaledes udfort.

Derimod Kapys og andre, som havde om Sagen en bedre

Mening, befalede dels at man styrter Danaernes lumske

Mistænkte Gave i Havet, og dels at man under den lægger

Baal og saa brænder den op eller borer igennem dens Bug og
Prover at udforske Skjulet, som fandtes i Rummet derinde.

Vankelmodig sig Hoben fordeler til modsatte Sider.

Fulgt af en stor Flok lober fra Hojborgen forrest i Skaren

Laoko6n ned stærkt ophidset og udraaber langt fra:

»I ulyksalige Borgere, hvad er nu dette for Vanvid?
Tro I, at Fjenden er sejlet, og tro I, at nogen som helst af

Disse Danaernes Gaver er svigfri r Er da Ulixes

Saaledes kendt? Der er enten Achiver i Træmassen skjulte,

Kiler man lavet har her en Maskine imod vore Mure
For at bese vore Huse og ovenfra komme i Staden.

Kt eller andet Bedrag er der skjult, o Teukrer! I Lid ej

Fæste til Hesten, thi hvad det end er, jeg Danaeme frygter,

Selv om de Gaver os give.« Imedens han udtaler dette,

Sl\nger med uhyre Kraft han sin vældige Lanse mod Dyrets

Krumt sammenfalsede Bug og dets Side ; det skælvende stod, og
Hult klang Rummet derinde og sukkede, medens ved Stodet

Bugen gav Genlyd, og havde det Skæbnens Bestemmelse været.

Havde Forstanden ej været forblindet, han sikkert dem havde
Bragt til at splintre aldeles med Jern det argoliske Skjul, og
Troja vilde nu staa, du, Prianius's Borg! være skaanet.

Tenedos: en i det ægæiske Hav ikke langt fra Kysten ved Troja.

Mycenæ i .\rgolis, Agamemnons Kongesæde. Teukrien = det trojanske Land,
Troja, saaledes kaldt efter Teucer, se Noten S. 2. Dorerne =: Grækerne.
Denne græske Folkestamme havde Navn efter Stamfaderen Dorus, Søn af Hellen
eller Neptunus. Thymøtes: en Trojaner, hvis Hustru og Søn vare blevne

dræbte paa l'riamus's Befaling. Kapys omtales i første Bog som en Trojaner i

Æneas's Følge. Maa ikke forvexles med Anchises's Søn Kapys. Laokoon var

en Søn af l'riamus og Hekuba og Præst for den thymbræiske Apollo. Argolerne



24 Bog II, V. 65—105.

Se ! dardanidiske Hyrder imidlertid komme og trække

Raabende højt frem for Kongen en Yngling med bagbundne Hænder.
Ubekendt havde han selv jo med Vilje de kommende mødt for

Dette at sætte igennem og aabne for Grækerne Troja,

Stolende kun paa sig selv samt rede til enten sin Plan at

Fore igennem ved List eller Døden utvivlsomt at lide.

Rundt fra strømmer, af Lyst til at se, Trojanernes Ungdom
Sammen omkring dem, og Fangen de kappes at spotte. Men hør dog
Grækernes Svig, og af een lumsk Handling du kende dem alle.

Lige saa snart han nu nemlig forvirret og vaabenløs stod der

Midt i den truende Kreds, og han saa paa de frygiske Skarer,

Sagde han: »hvor er der Lande, og hvor er der Kyster, som kunne
Nu mig tage i Favn, hvad Haab har jeg Stakkel tilbage,

Jeg, som jo intetsteds har hos Danaerne Plads, naar desuden
Selv Dardaniderne fordre som Fjender, at Livet jeg boder. <

Dette hans Suk omstemte vort Sind, og det dæmpede ganske

Hele Bevægelsen. Alle vi raade ham straks til at sige,

Hvorfra han stammede ned og hvad ellers han havde paa Sinde,

Udtale skulde han frit, hvad Haab han nu havde som Fange.

Endelig jager han Frygten paa Flugt, og han siger saa dette:

»Konge! jeg tilstaa sikkert vil Sandheden, ske hvad der ske vil.

Ej vil jeg nægte, at ned jeg jo stammer fra Slægten i Argos.

Dette nu først; thi selv om den grusomme Skæbne bestemt har

Sinon til Ulykke, ikke den falsk og løgnagtig ham gør dog.

Hvis Palamedes, Beliden, tilfældig er kommen ved Tale

Eder for Øren, hans Navn og hans Hæder, som Ryet berømmer,
Hvem jo Pelasgerne falsk antog for at være Forræder
Efter en troløs Angivers Ord og uskyldig i Døden
Sendte paa Grund af hans Raad at ophore med Krigen, men hvem de
Nu, da hans Livslys er slukket, begræde — til ham blev jeg herhen
Sendt af min fattige Fader i Krigens Begyndelse for at

Være som nærmest beslægtet hans Ledsager. Medens han stod som
Konge i hele sin Glans og var mægtig i Kongernes Raad, fik

Jeg dog ogsaa et Navn, og jeg vandt nogen Ære, men da den
Lumske Ulixes's Had ham forjog fra de levendes Rige,
— Hvad jeg har sagt, er jo ej ubekendt — henslæbte jeg Livet

Modlos i Mørke og Sorg, og i Sjælen jeg harmedes over

Denne uskyldige Vens ulyksalige Skæbne. Afsindig

Tav jeg ej heller, men dersom det skulde mig lykkes, og hvis jeg

Kom nogensinde med Sejren igen til mit fædrene Argos,

Lovede Hævn jeg og rejste hans voldsomme Had ved min Tale.

= Indbyggerne i Argolis med Hovedstaden Argos. Benævnelsen bruges ofte

hos Vergil for Grækerne i Almindelighed. Sinon, Søn af Æsimus, omtales
ellers ikke. Palamedes var en Søn af den eubøiske Konge Nauplius. Senere
Digtere efter Homer fortælle, at Ulysses som Grund til sin Anklage benyttede et

uægte Brev fra Palamedes til Kong Priamus. Pelasgerne = Grækenlands Ur-
beboere, benyttes af Digterne som Fællesnavn for Grækerne.
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Dette var allerforst Grund til min Lidelse; lige fra dengang

Skrækker Ulixes mig stedse med nye Beskyldninger, spreder

Ud iblandt Folk tvetydige Ord, og forbunden med andre

Søger han Vaaben imod mig. Han undte sig nemlig ej Hvile,

For han med Kalchas som Hjælper . . . Men hvorfor beretter jeg eder

Ganske forgæves nu disse saa stygge Historier? Hvorfor

Sinker jeg eder; hvis alle Achiver I tro som den ene,

Hvis det er nok kun Navnet at bære, saa straf mig nu hurtigt,

Det Ithacenseren onsker, Atriderne hojt det betale.«

Strax vi nu brænde af Lyst til at forske og sporge om Grunde,

Ej vi forstaa saadanne Forbrydelser, ikke vi kende

Disse pelasgiske Kunster. Som greben af Frygt han i Talen

Videre gaar med sit Hjerte af lutter Forstillelse opfyldt

:

»Ofte Danaerne tænkte at opgive Trojas Belejring,

Gore sig rede til Rejsen og trætte begive sig hjem fra

Denne langvarige Krig. Ja gid de blot havde det udfort.

Ofte de voldsomme Storme paa Havet dem spærrede Vejen,

Sydvinden voldte dem Frygt, da de stod i Begreb med at rejse.

Særlig da Hesten, som tomret er bleven af Ahornens Stamme,
Stod her, lod overalt der i Luften et bragende Uvejr.

Ilde tilmode vi sende da Eurypuliis for at sporge

Fobus's Orakel; han bringer fra Helligdommen os dette

Sorgfulde Svar: »I med Blod og med Drab af en Jomfru jo have

Stormene sonet, da forst I drog til den iliske Strandbred;

Hjemkomst soge I skulle, Danaer! med Blod. Et argolisk

Liv maa der ofres. Saasnart dette Ord kom Hoben for Øre,

Studsede alle, og Frygten betog iskold deres Lemmer:
Hvem er af Skæbnen bestemt hertil, hvem fordrer Apollo?

Frem Ithacenseren trækker da Spaamanden Kalchas i Midten

Under en voldsom Alarm, og han fordrer at vide, hvad denne
Guddoms-Vilje betyder. Og mange mig varslede alt nu
Hin Anstifters forbryderske Færd og hans Grusomhed; tavse

Saa de det kommende klart. Ti Dage han Tavshed bevarer,

Afslaar snedig at lade sin Stemme forraade end sige

LTdsætte nogen for Doden. Men dreven af vældige Raab fra

Hin Ithacenser han bryder saa endelig nodig sin Tavshed;
Mig han bestemmer for Altret, Der lyder almindeligt Bifald;

Det, som enhver for sig selv jo befrygtede, fandt man sig let i.

Da det sig vendte til een ulykkeligs Undergang. Nu var

Denne afskylige Dag alt nær, og for mig der beredtes

Kalchas, Søn af Thestor, var den berømte Seer, som fulgte Grækernes Hær
til Troja. At rider = Agamemnon og Menelaus, Sønner at" Atreus, Konge
i Argos og Mycenæ. Eurypulus var .Søn at Thessaleren Euæmos og anførte

en Al'deling Thessalere. Med Blod. Da den græske Flaade laa for Modvind
ved Aulis, bod Kalchas, at Agamemnons Datter Ifigenia skulde ofres. Agamemnon
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Ofringens Tilbehør, Baand om min Tinding og Kornet med Saltet.

Selv jeg mig frelste fra Doden, jeg tilstaar, Baandene brød jeg,

Skjult i den dyndede Sø jeg mig hvilte om Natten i Sivet,

Indtil de sejlede bort, hvis ellers de tænkte at sejle.

Nu har jeg ej mer Haab om at se mine Forfædres gamle
Land, mine elskede Børn og min inderlig savnede Fader,

Hvilke man fordre maaske vil til Straf, fordi jeg er flygtet;

Denne min Brode man soner maaske ved at dræbe de Stakler.

Derfor jeg beder ved Himlens Beboere, Guder, som kende
Sandhed, og dersom der findes endnu her i Verden tilbage

Nogetsteds Ærlighed ren og ubrødelig: lad saa de tunge
Uhørte Lidelser vække hos dig en medlidende Tanke,
Ynk dog Sjælen, som lider en Skæbne, den ikke fortjener.«

Disse hans Taarer vi skænke hans Liv, ja vi ynkes endogsaa.
Priamus byder nu forst, at man tager de snærende Baand og
Hændernes Lænker af Manden, og derpaa han siger ham disse

Venlige Ord: »at du mistet har Grækerne, glem det fra nu af.

Vor skal du være; besvar mig nu sandt hvert Spørgsmaal jeg stiller:

Hvorfor have de rejst en saa vældig Kolos af en Hest, og
Hvem er vel Manden for dette? Hvad søge de derved at opnaa?
Er det af hellige Grunder Mon ej en Maskine til Krigsbrug?«
Han, som var oplært i Svig og i alle pelasgiske Kunstgreb,
Hævede sine fra Lænker befriede Hænder mod Himlen:
»Evige Himmellys! eder jeg kalder til Vidne og eders

Guddom, som ikke maa krænkes, og eder, I Altre, og eder.

Hæslige Sværd, som jeg undgik ved Flugt, og I Gudernes Baand, jeg
Bar som et Slagtoffer: lad det nu være mig tilladt at røbe
Grækernes hellige Ret og at bære til Mændene Had og
Bringe for Dagslyset alt, hvad skjule de maatte; jeg bindes
Ikke af nogen som helst af mit Fædrelands Love. Blot du nu
Staar ved dit Ord, du Troja, og frelst selv frelser dit Løfte,

Dersom jeg udtaler sandt og jeg giver en rigelig Gengæld

:

Hele Danaernes Haab samt Lid til den Krig, de begyndte,
Støttet var stedse paa Hjælpen fra Pallas; men lige fra Dagen,
Dengang den haarde Tydide og alle Forbrydelsers Ophav,
Nemlig Ulixes, imedens de udførte Hvervet at bringe
Pallas's Ulykkesbillede bort fra det hellige Tempel,
Fældede Højborgens Vagter og greb om det hellige Billed,

Havde den Frækhed at rore med blodige Hænder Gudindens
Jomfrubaand — lige fra hin Dag sank jo Danaernes Haab og
Mere og mere det svandt. Deres Kraft var nu brudt og Gudindens
Sjæl var dem fjendsk, og paa dette Tritonia ogsaa dem sendte

gav efter, men Diana frelste Pigen og satte hende som Præstinde i Tauris.
Kornet med Saltet. En saadan Blanding af Korn og Salt blev ved Ofringer
strøet paa Offerdyrets Hoved. Tydiden, se Note S; 4. Tritonia = Pallas
(Athene, Minerva). Navnet udledes i Almindelighed fra Søen Triton i Nordafrika,
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Tegn ved utvivlsomme Varsler. Thi næppe var Billedet blevet

Opstillet inde i Lejren, saa lyse de blinkende Flammer
Ud af de hævede Øjne, paa Lemmerne perler den kolde

Sved, og hun tre Gange springer — forunderligt er det at sige —
Hojt op fra Jorden med Skjoldet og selve den sitrende Lanse.

Kalchas raadede straks til at prove paa Flugt over Havet:

Pergamum, sagde han, kunde man ej med argoliske Vaaben
Styrte omkuld, hvis man ikke i Argos sogte sig atter

\'arsel og bragte den Guddom tilbage, som tagen blev med, da

Bort paa de buede Skibe man sejlede hen over Havet.

Naar de nu soge for Vinden til Fædrenestaden Mycenæ,
Ville de ikkun Tropper sig skaffe og Gudernes Bistand,

Hel uformodet de komme tilbage igen over Havet.

Dog i Palladiets Sted, og fordi man har Guddommen krænket,

Stilledes Billedet her efter Advarsel op, at det skulde

Sone den truende Synd. Men Kalchas bod dem at b)gge

Denne uhyre Kolos dog af Egetræs Tommer og hæve
Hojt den mod Himmelen op, for at Portene ikke den skulde

Tilstede Gennemgang, eller den indenfor Murene kunde

Fores og Folket beskytte, naar dyrket af dette den blev som
Billedet for. Men dersom Minervas Gave I havde

Krænket ved Vold, da vilde forfærdelig Undergang — gid dog
Guderne vende mod ham forst Varselet — være bestemt for

Priamus's Rige og Frygerne, hvis derimod den ved eders

Hænder besteg eders Stad, da skulde i vældige Kampe
Asien komme endog til pelopiske Stæder, men denne
Skæbnebestemmelse venter paa Slægten, som efter os følger. <^

Dette blev troet paa Grund nu af disse den mensvorne Sinons

Svigfuldc Kunstgreb, og Folk, hvem hverken Larissas Achilles

Kiler Tydiden betvang med de tusinde Skibe i ti Aar,

Bleve besejrede ikkun ved Svig og ved hyklede Taarer.

Herefter frem der sig stiller et andet og storre og langt mer
Skrækindjagende Syn for de ulyk.saliges Ojne,

Bringer Forvirring i Sindet og rover dem al deres Omsigt.

Laoko6n, som ved Lod udvalgt var til Præst for Neptunus,

Bragte som Offer en glimrende Tyr ved de festlige Altre.

Se! to Slanger — jeg gyser ved sligt at fortælle — paa Ha\et

Over det rolige Dyb sig fra Tenedos snoede frem i

Mægtige Bugtninger, medens de jævnsides sogte til Kysten.

Brysterne hæve de hojt mellem Bolgerne, op over Vandet

hvor Gudinden efter et vistnok ægyptisk Sagn skal være født. Pelops, Søn af

Frygiens Konge Tantalus og Bedstefader til Agamemnon og Menelaus, blev for-

dreven fra Frygien og kom til Elis, hvor han giftede sig med Kong Ønomaus's
Datter IIii)podamia. Senere udbredte han sit Herredømme over hele Peloponnes,

der fik Navn efter ham. Larissa: en Stad i Thessalien, Achilles's Fødeby.
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Rage de blodrøde Kamme, men Resten af Kroppene bagved
Dækkes af Havet, den vældige Ryg de i Krumninger bugte,

Bølgerne skumme med Larm. Nu have de Markerne naaet,

Slikke med spillende Tunger de hvislende Munde og ere

Hel underlobne af Blod og af Ild i de flammende Øjne.

Blege vi flygte ved Synet. Med sikre Bevægelser frem de
Ile mod Laoko6n, men først omslynge dog begge
Slangerne Sønnernes to smaa Legemer, vikle sig derpaa
Gentagne Gange omkring dem, og bidende flænge de begges
Ulyksalige Lemmer og gribe derefter ham selv, som
Lober til Hjælp og har Vaaben i Haand, ombinde ham fast med
Mægtige Ringe, og to Gange midt om hans Liv de sig slynge,

To Gange vinde de rundt om hans Nakke de skællede Rygge,
Højt dog rage i Vejret de baade med Hoved og Nakke.
Stænket af Edder og sort Gift over de heUige Baand han
Knuderne søger at rive med Hænderne bort fra hinanden,
Samtidig grulige Skrig udstøder han op imod Himlen,
Saadanne Brøl, som en Tyr udstøder, naar saaret den flygter

Bort fra et Alter og ryster den usikre Økse af Nakken.
Slangerne flygte nu begge og glide til Højborgens Tempel,
Søge den strenge Gudinde Tritonis's Borg og sig skjule

Under Gudindens Fødder og Skjoldrandens nederste Runding.
Alle de skælvende Hjerter paa ny nu gribes af Rædsel.
Laokoén har jo efter Fortjeneste bødet for Synden,
Siger man, han, som har krænket det hellige Egetræsdyr med
Lansen og slynget har ind i dets Side sit syndige Vaaben.
Billedet, siger man, op skal føres til Templet, Gudindens
Guddomskraft skal anraabes.

Murene spaltes, ad Byen og Husene aabne vi Vejen.
Alle med Værket sig give i Færd; under Benene lægge
Rullende Hjul de til Rette, og Hampebaand bindes om Halsen.
Op da stiger til Muren den skæbnesvangre Maskine
Fyldt med bevæbnede Mænd. Nu Drenge og ugifte Piger
Istemme hellige Sange omkring den og glæde sig, naar de
Tovet berøre med Haanden. Og frem gaar Hesten og glider

Truende midt ind i Byen. O Ilium, Gudernes Bolig!

Fædreneland! I ved Krige berømte dardaniske Mure!
Fire Gang stødte den haardt imod Tærskelen inde i Porten,
Fire Gang hørtes der ogsaa en Lyd som af Vaaben i Bugen;
Dog ubetænksomme trænge vi paa i et blindt Raseri og
Hint ulyksalige Dyr saa staar paa den hellige Højborg.
Selv Kassandra nu aabner til Fremtidsvarsel sin Læbe,
Hun, som paa Gudens Befaling af Teukrerne aldrig blev troet.

Kassandra, Priamus's Datter, havde af Apollo faaet Spaadomsgave, men senere
føjede Guden i Vrede den Forbandelse til, at ingen vilde tro paa hendes Spaa-
domme. Efter Trojas Erobring tilfaldt hun Agamemnon og fulgte ham til

Mycenæ, hvor hun sammen med Agamamnon blev dræbt af Klytemnestra og
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Vi ulyksalige pynte med Festlov Gudernes Templer,

Alle for hvem jo den selvsamme Dag var bestemt som den sidste.

Rundt har imidlertid Himlen sig drejet, og Natten nu frem fra

Verdenshavet sig styrter og hyller i mægtige Skygger

Himlen tillige med Jorden og Myrmidonernes Baghold.

Tcukrerne tic nu spredte i Staden omkring, og af Sovnen

Favnes de modige Lemmer; men alt var Argivernes Hær paa

Vejen fra Tenedos's paa de rustede Skibe og sogte

Hen til den velkendte Strand under Maanens fortrolige Tavshed.

Faklen var hævet paa Stavnen af Anforer-Skibet, og Sinon,

Hjulpen af fjendtlige Guders Bestemmelse, aabner i Skjul nu

Grantrælukket for hine Danaer, som vare i Bugen
Spærrede inde. Da Hesten var aabnet, den sender nu disse

Atter for Dagen, og glade ved Hjælp af den nedsænkte Strikke

Komme fra Træhestens Rum Anførerne : nemlig Thessandrus,

Sthenelus, derpaa den grumme Ulixes, Akamas, Thoas
Ogsaa Peliden Xe6ptolemus, Menelaus og blandt de

Forste Machaon og Manden, som tomrede Hesten, Epeos.

Ind de saa trænge i Byen, som Søvnen og Vinen har favnet-,

Vagterne fældes, de aabne saa Portene, tage mod alle

Fæller og samle til eet de i Sagen indviede Skarer.

Xu \ar det netop Tiden, da Sovnen begynder at gribe

Jordens bekymrede Sjæle og kærkommen sniger sig frem som
Gudernes Gave. Men se! det i Dromme mig syntes, at Hektor
Stod for mit Øje bedrovet og udgød Strømme af Taarer,

Ligesom dengang han slæbtes fra Vognen og smudsig af blodigt

Støv havde Remmene trukne igennem de svulmende Fødder.

Ve mig, hvordan saa han udr hvor forandret en Hektor fra dengang
Iført Achilles's Rustning han vendte tilbage fra Kampen,
Eller da frygisk Ild imod Grækernes Skibe han sendte.

Skæget var smudsigt, og Haaret var sammenklistret af Blod, og
S\nlige vare de Saar, som faaet han havde i Mængde
Rundt om de fædrene Mure. Jeg syntes, at grædende selv jeg

Tiltalte Manden og disse bedrøvede Ord til ham talte:

O du Dardaniens Lys, du Teukrernes største Forhaabning,

Hvad har dog kunnet dig sinke saa længe og, Hektor! fra hvilken

Egn dog kommer du, du, som er savnet saa haardt? Og hvor trætte

/ligisthus. Sthenelus, en af de berømte græske Helte ved Troja, var Fader
til Mycenæs Konge Eurystheus, som paa Junos Befaling paalagde Herkules de
tolv Arbejder. Akamas var en Søn af Theseus og Fædra. Peliden Ne6p-
tolemus ^ Pyrrhus, Son af Achilles og Deidamia, Sønnesøn af Peleus. Han
oprettede et Rige i Epirus og blev senere dræbt af Orestes. Makaon var

Søn af Æskulapius og fulgte som en berømt Saarlæge Grækerne til Troja.

Epeos, Hestens Bygmester, var Søn af Panopeus. Achilles's Rustning.
Da Hektor, hjulpen af Apollo, var naaet til Grækernes Skibe, laante Achilles,

som ikke selv vilde kæmpe paa Grund af sin Uenighed med Agamemnon,
Patroklus sin Rustning, og Trojanerne trak sig tilbage, men Apollo saarede
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Ere vi nu, da vi skue dig efter saa mange af dines

Fald og saa vekslende Sorger for Byen og Mennesker. Hvilken

Uværdig Aarsag har skæmmet dit solklare Aasyn, og hvorfor

Skuer jeg saadanne Saarr« Han svarer mig ikke, han ikke

Sinker mig, dengang jeg sporger saa taabeligt; dybt han fra Brystet

Drager et lydeligt Suk, og han siger: »du Son af Gudinden!
Flygt dog, frels dig fra Flammerne her, nu er Fjenden i Staden,

Troja styrter nu ned fra sin Tinde. Til Priamus samt til

Fædrenelandet der ydet er nok. Hvis Pergamum havde
Kunnet forsvares, forsvaret med denne min Højre det var jo.

Troja betror nu til dig sine Helligdomme og Guder-,

Medtag disse og lad dem følge din Skæbne og søg for

Dem nu en Stad, som du bygge skal stor, naar hen over Havet
Sejlet du har.« Saaledes han taler, og ud fra de indre

Hellige Rum hans Hænder mig bringe den mægtige Vesta,

Smykket med hellige Baand, samt Ilden, der aldrig maa slukkes.

Rundt om i Staden sig spreder imidlertid Sorgen; uagtet

Fader Anchises's Hus laa afsides dækket af Træer,

Stedse dog klarere horer man Larmen, og Vaabnenes Bragen
Nærmer sig truende. Op jeg nu farer af Søvnen, og hurtigt

Naar jeg den højeste Tinde af Taget; med lyttende Øre
Staar jeg deroppe: aldeles som naar der sig kaster et Ildhav

Under en rasende Storm hen over en Sædemark, eller

Bjergflodens rivende Strøm slaar Markerne ned og sig styrter

Over den frodige Sæd og de dyrkede Agre og drager

Skovene med i den susende Fart : den ukyndige Hyrde
Studser deroppe paa Toppen af Khppen ved Larmen at høre.

Sandheden bliver mig klar, og Danaernes Svig sig nu rober.

Alt er nu Déifobus's anselige Hus i Ruiner
Sunket for Flammernes Magt, alt brænder Ukalegons Bolig

Lige i Nærheden, vidt om Sigeum der kastes af Ilden

Lys over Havet. Der høres paa eengang Raaben af ]ylænd og
Klang af Trompeter. Afsindig jeg Vaabnene griber og ganske

Planløs staar jeg i Vaaben, men føler en brændende Attraa

Efter at samle til Kampen en Flok og forenet med Fæller

Ile til Borgen; min Sjæl er betagen af rasende Vrede,

Frem kun lyser den Tanke: i Vaaben at do, det er dejligt.

Panthus, Othrys's Søn, som paa Højborgen Præst var for Føbus,

Ud fra Danaernes Vaaben er sluppen, og selv han nu bærer

Helligdommene bort: de besejrede Guder; den lille

Sønnesøn har han ved Haanden og lober afsindig mod Huset.

Patroklus, og Hektor dræbte ham og tog Rustningen. Deifobus, Søn af

Pnamiis og Hekuba, blev efter Paris's Død gift med Helena. Panthus,
Othryaden var en Søn af Priamus's Hustru Hekubas Broder Othrys og Fader
til Euforbus, en af de tapreste Trojanere. Denne Euforbus's Sjæl mente
Pythagoras, at han selv ved Sjælevandringen var kommen i Besiddelse af.
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»Panthus! hvordan staar altr Hvordan er det muligt at finde

Vej nu til Borgen?« Men næppe jeg udtalt havde, forinden

Herpaa han sukkende svarer: »Dardaniens yderste Dag og

Uundgaalige Tid er nu kommen. Vi have nu været

Folket i Troja, og været har Ilium, været har ogsaa

Teukrernes mægtige Hæder; i Vrede har Jupi)iter skænket

Alt nu til Arges; den brændende By af Danaer beherskes,

Hesten, som knejsende staar midt inde i Byen, sig aabner.

Sender bevæbnede ud, mens Sinon hoverende tænder

Ild overalt som en sejrende Helt, og ad vidtaabne Porte

Stromme de ind alle Tusinder hist fra det store Mycenæ;
Andre som spærrende Vagt nu besætte i Vaaben de snævre

(iader, en Jernrække staar med de dragne og glimtende Vaaben
Kede til Drab; knap prove de forreste Vagter ved Porten

Videre Kamp, men de stride imod kun i Blinde og Mørke.«

Frem jeg da stormer mod Flammer og Vaaben bevæget ved disse

(^rd, som af Othrys's Son udtaltes, og Gudernes Kalden,

Frem, hvorhen nu den vrede Krinys og Vaabnenes Gny og

Raabet, som steg imod Himlen, mig kaldte. Den vaabenberømte

Epytus kommer som F\ælle med Rhipeus forte ved Maanens
Skin, samt Hypanis, Dymas, den unge Mygdoner Korobus,

Tæt til vor Side de slutte sig alle. Korobus i disse

Dage var netop tilfældig til Troja kommen ; en mægtig
Kærlighed drog til Kassandra ham hen, og han bragte som Brudgom
Hjælpen til FVygiens Folk og til Priamus; ikke han horte

Ulyksalig sin varslende Bruds advarende Paabud.

Dengang jeg disse nu ser tæt samlede brænde af Kamplyst,

Fojer jeg dertil følgende Ord: »I Ynglinge, tapre

Hjerter, som banke forgæves, hvis eders Beslutning er fast at

Folge med mig, som vil vove det yderste, se I, hvorledes

Sagerne stille sig: bort ere Guderne vegne, ved hvilke

Dette vort Rige bestod; vore Helligdomme og Altre

Ere forladte, og opbrændt er Byen, som Hjælpen I bringe.

Lad os da do, lad os styrte os ind nu i Fjendernes Midte;

Opgive Haabet om Frelsen er eneste F"relse for slagne.«

Herved betages de unge af sandt Raseri. Vi os kaste

Ligesom glubende Ulve i bælmork Taage, naar Bugens
Rasende Hunger dem driver i Blinde afsted og forladte

Unger dem vente med smægtende Svælg, ind i Vaaben og Fjender,

Ind i den sikreste Død, og vi midt gennem Byen os styrte;

Kulsort Nat omflagrer os, hyller os ind i sin Skygge.

Hvem kan vel skildre med Ord Blodbadet og Tabet i hin Nat?
Hvem kan røre til Taarer, som svare til Lidelsens Omfang?

Er i nys: egt. en at Furierne, Hævngudinderne, men Navnet benyttes oftere for

at betegne et pludseligt udbrydende Raseri. Rhipeus o. s. v. ere Navne paa
ubekendte Trojanere. Korobus var en Son af Frygeren Mygdon. Mygdonerne
vare et thracisk Folk, som senere bosatte sig i Frygien.



32 Bog II. V. 392—436.

Ned nu styrter den ældgamle By, som i talrige Aar var

Sæde for Magten, og rundt om i Gader i Huse og Guders
Hellige Templer der spredes en Masse af livløse Kroppe.
Ikke dog Teukrerne bode alene med Livet, men stundom
Rejser sig Modet paa ny hos de slagne, og sejrende Græker
Synke til Jord. Overalt kun Rædsel og grusomme Sorger,

Død overalt, kun Dod og i mange og vekslende Former.

Først af Danaerne mode vi Androgeés, som er fulgt af

Talrige Mænd, og han kender os ikke, men tror, at han ser en

Skare af Fæller, og venligt endog han os raaber imøde:
»Skynd eder Mænd. Hvi møde I altfor sendrægtigt? De andre

Røve og plyndre nu rundt i det brændende Pergamum ; komme
I nu først herhen fra de højt opragende Skiber«

Dette han talte og straks, thi tillidvækkende Svar blev

Ikke ham givet, begreb han, at midt ind i Skarer af Fjender
Falden han var. Som en Mand, der aldeles uventet, imedens
Fremad paa Jorden han vandrer imellem de tornede Tjørne,

Sætter sin Fod paa en Slange og skælvende pludsehg flygter

Langt bort fra denne, der hæver sig op i sin Vrede og svulmer

Rundt om den mørkeblaa Hals : paa den selvsamme Maade ved Synet
Androge6s nu tilbage sig skælvende trak. Vi os styrte

Ind imod Skaren, og Fjenden os tæt omslutter med Vaaben.
Spredt nedhugge vi alle, som hel ubekendte med Stedet

Ere betagne af Skræk, og af Lykken begunstiges dette

Første Forsøg. Men Korøbus, som jubler af Mod og af Heldet,

Siger nu: »Venner! hvor Lykken os først anviser en Vej til

Frelse og viser sig gunstig, vi følge; vi Skjoldene bytte,

Tage Danaernes Mærker som Vaabendragt. Svig eller Manddom
Hvem vil om dette vel spørge hos Fjenden? De selv os nu skulle

Vaabnene give.« Saaledes han talte; den vajende Hjelm, som
Androgeés bar, tager han paa; hans Skjold med det smukke
Mærke han griber og fæster Argiverens Sværd ved sin Side.

Rhipeus gør nu det samme og Dymas og hele den glade

Ungdom; alle sig ruste med Byttet, som nylig var vundet.

Mellem Danaer vi gaa, dog Guderne følge os ikke:

Talrige Kampe vi kæmpe om Natten i Blinde og Mørke,
Mange til Orkus sende vi ned af Danaernes Skarer.

Nogle til Skibene flygte og ile i Løb til den sikre

Strandbred og andre i skammelig Frygt nu bestige igen den
Mægtige Hest og sig søge et Skjul i det velkendte Bugrum.

Ak! til uvillige Guder sin Lid ej nogen kan sætte!

Se! med de udslagne Haar bliver Priamus's Datter Kassandra
Slæbt fra Minervas Tempel og Helligdom bort, og hun vender
Op imod Himlen forgæves de flammende Øjne, ja Øjne,

Snærende Baarid omslutte jo Pigens jomfrulige Hænder.
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Saadant Syn ej kunde Korohus taale; i Opror

]>riistc hans Sjæl, og han sogtc sig Doden i Fjendernes Midte;

Alle vi folgc ham; frein vi os styrte i tætsluttet Skare.

P'orst vi nu her overdænges med Vaaben, som komme fra vore

Hojt paa den overste Tinde af '1 cmplet, og ynkeligt Blodhad
Voldes af Vaabnenes Form og Danaernes skuffende Hjelmbusk.

(Irebne af Vrede og Sorg over i'igen, som rovet var bleven,

Trænge nu (Grækerne rundt fra ind tætsluttede, Ajax

Ivrigst og begge Atrider og hele Danaernes Skare:

Ligesom modsatte Vinde, naar Hvirvelstormen er udbrudt,

Mode hinanden i Kamp, Sydvesten og Vinden fra Syd og
Vinden fra Ost, hvis (llæde er Morgenens Heste, og Skove
Hvine, og Havet fra dybeste Grund oprøres, og Nereus

Skummende raser og svinger sin Trefork. Frem de nu komme
Alle, som slaaet vi have ved Listen i Mulmet ved Nat og
Drevet omkring gennem hele den udstrakte By, og de forst nu
Kende de byttede Skjolde og Vaaben og mærke paa Lyden
Sprogenes Forskel. Straks vi for Tallet nu bukke maa under;

Forst Koro])us falder for Pcneleus's Haand ved et Alter

Rejst for Gudinden i Vaaben, og Rhipeus falder, som mellem
Teukrer var alier retfærdigst og ærligst i Tanke og Handling
— Guderne vilde det ikke saaledes, — af Fællernes Vaaben
Dymas og Hypanis saares og falde, og ikke beskyttes

Du i dit Fald, du vor Panthus! af Fromhedens herlige Fylde
Kiler Apollos hellige Baand. Jeg vil kalde til Vidne
Iliums Aske og Flammen, som sidste Gang lyste for mine,

Kj har jeg Vaabncnc skyet, imedens I faldt, og ej heller

Alle de vekslende Farer i Kampen med Grækerne; dersom
Skæbnen mit Fald havde villet, jeg havde fortjent det ved Gerning.
Bort vi nu drives. Jeg bhver af Ifitus fulgt, og tilHge

Folger mig Pelias; tynget af Aarenes Vægt er den forste,

Pelias sinkes ved Saaret, Ulixes havde ham bibragt;

Strax blive kaldte ved Raab vi til Priamus's Bolig. Fn voldsom
Kamp her moder vort Blik; som 0111 intetsteds ellers var Krig, og
Ret som om ingen der faldt i de ovrige Dele af Staden,

Saadan forfærdelig Kamp vi nu skue; Danaerne styrte

Frem imod Huset, et Skjoldtag er dannet, og Døren bestormes.

Stiger paa Murene hænge, ad Trapj)en de trænge mod selve

Doren sig op, og de dække sig, medens de holde i venstre

Haand deres Skjold imod Vaabnene vendt, og de gribe med hojre

J'"at i det overste Tag. Trojanerne kaste imod dem
Stykker af 'l'aarnene ned samt Boligens dækkende Tagværk,
Saadanne Vaaben de holde nu rede til Forsvar i sidste

Ajax, se Noten S. 2. Nereus, Son af Occanils og Tethys og gift med Doris,
er Faller til Ncrcidernc, Havnymferne. Undertiden, som her, bruges Navnet for

at betegne selve Ncptunus. Peneleus, Son af Hippalkos og Asterope, omtales
som en .if dim, iler frie<ie til Helena.
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Time, da Døden de have for Øje, og nedrulle gyldne

Bjælker, den knejsende Pragt fra de tidlige Forfædres Dage.

Andre med Sværdene dragne besætte den nederste Dør og
Holde i tætsluttet Skare den vogtet. Vi atter nu genvandt

Mod til at søge at yde vor Kongeborg Hjælp og at lette

Mændenes Kamp ved vor Bistand og føje vor Kraft til de slagnes.

Inde i Priamus's Bolig der fandtes en hemmelig Dør og

Gennemgangsvej til en Bagdør i Huset, ad hvilken den stakkels

Andromaché, mens Riget bestod, tit uden sit Følge

Søgte til Svigerforældrene ind, og ved Haanden den lille

Astyanax hun saa gerne til Bedstefaderen førte.

Op paa den højeste Tinde af Taget jeg stiger, fra hvilket

Ulyksalige Teukrer nu sendte afmægtige Vaaben.

Stærkt fremspringende stod der et Taarn, hvis øverste Tag mod
Himlen sig rejste, og hvorfra man overse kunde det hele

Troja, Danaernes Flaade og selve Achæernes Lejrplads;

Rundt fra hugge vi ind nu paa dette, hvor øverste Stokværk

Frembød svagest Forbindelse, los fra dets knejsende Plads med
Magt vi det rive og skyde det nedad, det pludselig ghder,

Bragende styrter det sammen, og vidt over Grækernes Skarer

Kastes det hen. Frem rykke dog andre; med Stene og alle

Mulige Arter af Vaaben der kæmpes en Kamp uden Ophor.

Inde i Forgaarden, lige ved Tærsklen til Døren, hoverer

Pyrrhus og straaler i Vaabnenes Glans og i Kobberets Genskin:

Ret som en Snog, der har spist af de giftige Urter og ligget

Under den iskolde Jord opsvulmet i Vinterens Kulde,

Nu, da Hammen er skudt, og den straaler i hele sin Ungdom,
Nyfødt bugter med højt hævet Bryst sin slimede Ryg mod
Lyset og knejser mod Solen og spiller med trekløftet Tunge.

Sammen med Pyrrhus tillige den vældige Perifas frem mod
Huset sig styrter med Helten, som styred Achilles's Heste,

Vaabendrageren Automedon, og den skyriske Ungdom.
Flammer de kaste mod Taget. Han selv er imellem de første,

Griber en tveægget Økse og hugger igennem den stærke

Fylding og driver fra Hængslet den kobberbeslaaede Dør og,

Efter at Bjælken er hugget igennem, han faar i det faste

Egetræ Hul, og der dannes en mægtig og omfangsrig Aabning.

Boligens Indre nu kommer til Syne, den udstrakte Forhal

Viser sig, tidlige Kongers og Priamus's Værelser aabnes.

Andromaché, Datter af Kong Eetion i Thebæ i Cilicien, var gift med
Hektor og havde med ham Sønnen Astyanax, som blev dræbt ved Trojas

Fald. Efter Erobringen blev hun af Pyrrhus ført til Epirus og fik med ham
.Sønnen Molossus. Senere gift med Priamus's Søn Helenus. Automedon, Søn
af Diores, var Achilles's Vognstyrer og senere Pyrrhus's Vaabendrager. Skyriske
Ungdom. Skyros var en i Ægæerhavet, hvor Achilles i nogen Tid opholdt

sig hemmeligt hos Kong Lykomedes, med hvis Datter Deidamia han fik Sønnen
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Væbnede Mænd ses staaendc tæt ved den forreste Adgang.

Inde i Huset det lyder af Suk og af klagende Toner,

Gaardsrunimet hviner af Skrig fra de jamrende Kvinder derinde,

Raahene stige mod Stjernernes Guld, og de frygtsomme Modre
\'andre omkring i de mægtige Rum, og de favne og kysse

Dorcnes Stolper. Men frem gaar Pyrrhus med Ficdrenes Styrke,

Lukker og Vagt ej standse ham, Doren sig giver for mange
Stod af den rammende Bjælke og rystes og falder fra Hængslet,

Vejen er aabnet med Magt, frem strommer Danaernes Skare,

15ryder ad Aabningen ind, nedhugger de forste og fylder

Rummene vidt med Soldater. En skummende JJjærgstrom har ikke

Lignende Magt, naar den baner sig Vej ved at bryde sin Dæmning,
Kaster ved Vandmassens Tryk sine hæmmende Diger til Side,

Toppet og rasende styrter sig hen over Agre og river

Med i sin Fart baade Stalde og Kvæg fra de udstrakte Marker.

Begge Atrider i Doren jeg saa med Neéptolemus, som
Raste i Blodbad ; ogsaa jeg Hekuba saa med de hundred
Sonnekoner og Dotre, og Rriamus plette ved Altret

Selv med sit Blod den Ild, som han selv havde viet til Guden.
Hine halvhundrede Soverum — rig F'orventning om Afkom —
Dore, som prangede stolte med Guld og med Bytte fra Krigen,

Styrtede ned; hvad Ilden har levnet besætte Danacr.

Nu vil du sporge maaske mig om Priamus's Skæbne. Saasnart han

Saa, at hans Stad var erobret og Husenes Dore i Splinter,

Fjenderne midt i de inderste Rum, saa lægger den gamle
(ianske forgæves om sine af Alderdom rystende Skuldre

Vaaben, som længe han ikke var vant til at bære, om Livet

Binder han fast det unyttige Sværd og han styrter sig derpaa

Ind mod den tætteste Skare af Fjender for Doden at soge.'

Inde paa Pladsen i Midten af Huset og under den aabne
Hvælvede Himmel der fandtes et omfangsrigt Alter; et gammelt
Lavrbærtræ stod i dets Nærhed og heldte sig hen over Altret,

Husets beskyttende Guder det favnede tæt med sin Skygge.

Her nu ved Altret forgæves med Dotrene Hekuba sidder;

Ligesom Duer, der kaste sig ned i det voldsomme Uvejr,

Sammen de trænge sig tæt, og de omfavne Gudernes Stotter.

Dengang hun Priamus ser, som var rustet med Ynglingens Vaaben,
Bryder saaledes hun ud: »o min ulyksalige Flusbond,

Hvilken forfærdelig Tanke har klædt dig i saadanne Vaaben?
Hvorhen iler du nu? Ej F"aren har Brug for en saadan

l'yrrlius. Denne antørte Folkene Ira Skyros. Hundrede Stmnekoner o. s. v.

Priamus havde halvtredsindstyve Sønner og lige saa mange Døtre. I Midten af
Huset var en Plads under aaben Himmel rundt omgiven af bedækkede Søjle-

gange. Her var gerne en Cisterne og Altre for Husguderne. Hekuba,
Priamus's Hustru, blev efter Trojas Erobring ført lil Ithaka som Penelopes Slav-

inde. Efter Sagnet blev hun senere ]iaa Grund af Kaseri forvandlet til en Hund.
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Hjælp og for slige Forsvarere, selv om min Hektor end var her.

Kom dog herhen. Alteret her vil beskytte os alle,

Eller du dø skal sammen med os.« Saaledes hun talte.

Plads paa det hellige Sæde hun Oldingen gav ved sin Side.

Se, da kommer den ene af Priamus's Sønner, Polites;

Sluppen fra Pyrrhus 's Blodbad og saaret han flygter igennem
Vaaben og Fjender og naar ad den udstrakte Buegang ind i

Forhallens ledige Rum. Dog Pyrrhus forfølger ham hidsigt,

Søger at saare sin Fjende, og snart han ham griber med Haanden,
Holder ham fast og ham saarer med Spydet. Saasnart han var sluppen

Endelig bort hen foran Forældrenes Øjne og Aasyn,

Synker han ned, ud strømmer hans Blod, og han opgiver Aanden.

Her ej Priamus kunde, skønt selv han i Dødsfare svæver,

Tvinge sit Sind, ej tæmme sin Vrede og Tunge, men raaber:

»Hvis der i Himlen er Hjerter, som agte paa saadan en Gerning,

Skulle dig Guderne give for denne Forbrydelse, denne
Frækhed Tak som fortjent og en Løn som forskyldt, du, som lader

Faderen se, at hans Søn bliver myrdet, og skæmmer ved Liget

Faderens Aasyn. Saadan en Mand var ej heller Achilles,

Hvem du jo falsk udlægger som Fader, mod Priamus, Fjenden;

Ærefrygt viste han hver bønfaldendes Ret og Fortrøstning,

Hektors blodløse Lig gengav han til Graven og sendte

Mig til mit Rige tilbage.« Imedens han talte saaledes,

Kastede Oldingen uden at ramme sit kraftløse Spyd, som
Prellende af mod det dumpt genlydende Kobber forgæves

Straks bliver hængende fast i det midterste Fremspring af Skjoldet.

Pyrrhus sagde: »saa gaa nu og bring til min Fader Pehden
Budskab om dette og husk at fortælle min grusomme Daad og

Meld, at Ne6ptolemus nu er vanartet.« Sigende dette

Hen han til Alteret trækker den skælvende Olding, som gled i

Sønnens udstrømmende Blod, og han derpaa griber med venstre

Haand ham i Haaret og drager med højre det blinkende Sværd og
Skjuler til Fæstet det dybt i hans Bryst. Saaledes var endt nu
Priamus's Liv. Efter Skæbnens Bestemmelse skulde han rives

Bort ved en saadan Død, at han saa paa det opbrændte Troja,

Skuede Pergamums Fald, det engang saa mægtige Herre

Over saa talrige Folk samt Lande i Asien. Udstrakt

Ligger den vældige Krop nu paa Strandbredden; Hovedet bort er

Skaaret fra Skuldrene; nu er det ikkun et Lig, som er navnløst.

Da først rejste sig rundt omkring mig den grulige Rædsel

;

Sammen jeg farer ; et Billede stod for min Sjæl af min kære
Fader ved Synet af denne med ham jævnaldrende Drot, som
Ramt af det grusomme Saar opgav nu sin Aand; min forladte

Skæmmer det fædrene Aasyn. Synet af eller Berøring med et Lig
krævede efter Oldtidens Opfattelse et Renselsesoffer, som om man derved blev
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Hustru Kreusa stod for min Sjæl og mit plyndrede Hus og

Drengen lulus's Skæbne. Jeg skuer tilbage og mønstrer

Hvem der af Fællerne færdes omkring mig. Men alle nu trætte

Have forladt mig og enten i I^odsspring kastet til Jorden

Legemet ned eller sendt det forpint i det Hammcnde Ildhav.

Nu var jeg saaledes ene tilbage, da ser jeg paa Vestas

Dørtærskel Tyndareus's Datter, som tavs paa den hellige Plads sig

Holder i Skjul, men den ilammende Brand udsender sit Lys for

Mig, som just strejfer forbi, og som spejder omkring alle Vegne;

Hun, som jo frygter de hende formedelst Pergamums Fald saa

Fjendtlige 'Icukrer og Straf af Danaerne, Husbondens Vrede,

Hvem hun jo havde forladt, samt Trojas og Fædrenelandets

Fælles Erinyer, havde sig skjult, og nu sad den forhadte

Oppe paa Alterets Trin. 1 min Sjæl antændtes en Flamme

;

Vreden mig raader at hævne mit Fædrelands Fald og at straffe

Hende den frække : skal h u n da ustraffet skue sit Sparta,

Fædrenestaden Mycenæ? Skal hun da gaa som en Dronning

Herfra bort i Triumf og skal se sine Børn og Forældre,

Bolig og Mand, ledsaget af talrige Trojanerinder,

Frygiske Tjenerer Skal da Priamus være for Sværdet

Falden og Troja være til Grunde for Flammerne gaactr

Skal den dardaniske Kyst da saa tit have dampet af Blodbad?
Nej; skont ikke ved Kvinder at straffe man gør sig berømt og
Ikke der vindes kan Ros ved en saadan Sejr, vil det tjene

Dog mig til Hæder at have tilintetgjort Skændslen og givet

Efter Fortjeneste Straf, og det glæde vil ogsaa min Sjæl at

Slukke den brændende Hævntørst og mætte de Afdødes Aske.

Dette jeg sagde, og fremad jeg f6r i min rasende Vrede.

Straks stod — aldrig hun havde sig vist saa tydelig forhen —
For mig, og fuldt som (aidinde, min yndige Moder, og saadan
Var hun at se, saa herlig, som Himmelbeboerne pleje

Hende at skue; med Haanden hun greb mig og holdt mig tilbage,

Talte saa følgende Ord med sin rosenfarvede Læbe:
»Hvilken forfærdelig Smerte, min Son! opvækker nu denne
Ganske ubændige Harme? Og hvorfor raser du? Hvorhen
Er nu din Tanke paa mig dog gaaet? Vil ikke du først se.

Hvor du forladt har din Fader Anchises, som træt er af Alder,

Se, om din Hustru Kreusa endnu er i Live og Drengen
Askaniiis? Thi rimdt om dem alle nu sværme de græske
Væbnede Skarer, og havde min Omsorg ej det forhindret.

Havde den fjendtlige Ild opslugt dem og Sværdet dem fældet.

Ej er det Helenas, Kvinden fra Sparta og Tyndareus's Datters,

Hadede Skcmhed og ikke den højst dadelværdige Paris,

uren. Kreusa, Triamus's Datter, Æneas's Hustru. Tyndareus, Konge i

Sparta og Helenas Fader. Din Tanke paa mig o. s. v., idet hun lænker paa
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Nej, det er Gudernes Strenghed, som her kuldkaster et Rige,

Lader dit Troja synke i Grus. Se — nu vil jeg nemlig

Drage til Side den Sky, som forhindrer dit spejdende Blik og

Sløver dit Menneske-Øje og fugtig det hyller i Morke;
Ej maa du nogen af alle din Moders Befalinger frygte,

Ej hendes Bud maa du nægte at lyde — hvor her du nu skuer

Splintrede Masser og Sten løsrevne fra Sten og en Røg, som
Bølger med iblandet Støv, her ryster Neptun med sin stærke

Trefork Grundvold og Mure og styrter dem om, og den hele

Stad han vil rive nu op fra dens Plads. Her forrest af alle

Holder den hidsige Juno den skæiske Port, og hun raser;

Rustet med Sværd hun nu kalder fra Skibene Fællernes Skarer.

Alt den tritoniske Pallas har taget paa Højborgen Sæde;
Se, hvor hun straaler i Skytaagens Glans med den grusomme Gorgo;
Selv nu Gudernes Fader Danaerne skænker i rigt Maal
Mod samt heldige Kræfter, og mod de dardaniske Vaaben
Hidser han Guderne selv. Grib Flugten i Hast nu, min Søn! og
Gør saa paa Kampene Ende. Jeg intetsteds borte skal være,

Tryg skal jeg fore dig lige til Døren paa Fædrenehuset.«

Dette hun sagde og skjulte sig derpaa inde i Nattens

Tætteste Mørke. Nu viste sig grulige Skikkelser, Guders
Vældige Guddomskræfter, som fjendtlige vare mod Troja.

Nu først Iliuni syntes mig ganske at synke i Flammer,
Hele Neptunus's Troja blev kuldkastet lige fra Grunden.
Saaledes stræbe om Kap tit Landmænd at fælde den gam.le

Avnbøg oppe paa Toppen af Bjærget; de hugge med Jærn og
Talrige Økseslag, stedse den truer og bragt til at skælve

Ryster den Løvet, og Kronen bevæges, men endelig, naar den
Lidt efter lidt er besejret ved Saarene, drager den sidste

Suk, løsrives fra Toppen af Bjærget og styrter til Jorden.

Ned jeg saa vandrer. Gudinden mig leder, jeg frelses imellem

Fjender og Ild, Plads skaffe mig Vaabnene, Flammerne vige.

Da jeg til Fædrenehjemmet nu kom og den ældgamle Bolig,

Opsøgte først jeg min Fader og ønskede allerforst ham at

Bringe til Bjærgenes Højder. Han nægter sit Liv at forlænge,

Efter at Troja var faldet, og bære Landflygtigheds Byrde.

»I,« saa sagde han, »I, hvis Blod har ungdommelig Varme,
I, hvis Kraft staar fast og sig selv kan give sin Styrke,

Anchises, til hvem hun vil tøre ham. Neplunus havde oprindelig omgivet
Troja med Mure, men da det derfor betingede Løfte ikke blev holdt, blev han
Troja fjendtlig. Skæiske Port, Trojas Vestport, som altsaa vendte mod de
kommende Fjender. Gorgo. Gorgonerne vare Døtre af Neptunus's Søn
Forkus og skrækkelige Væsener med Slangehaar; de, som saa dem, bleve for-

stenede. Perseus fik af Kong Polydekles Befaling at hente Medusas Hoved, og
ved Hjælp af Pluto, Hermes og Athene lykkedes det ham at dræbe hende og
give Athene Hovedet. Hun satte det i sit Skjold, og det beholdt den forstenende
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I kunne tænke paa Flugt. Hvis Himnielbeboerne havde

Villet jog skulde forlænge mit Liv, saa vilde de sikkert

Have bevaret mit Hjem. Een Undergang skuet jeg har og

Nok er jo dette, ja mere end nok. Overlevet jeg har jo

Stadens Erobring. Sig nu mit Legeme, hvilket jeg selv vil

O ja, saaledes lægge til Rette, det sidste Farvel og

Drag saa af Sted. Selv finder jeg Doden for Fjendernes Hænder;
Fjenden vil sikkerlig ynkes og soge sig Krigsbytte. Let er

Tabet af Graven. Jeg hadet af Guder og ganske unyttig

Sinket jo meget for længe har Aarene lige fra Tiden

Dengang da han, som er Fader til Guder og Menneskers Konge,

Sendte mig Pustet fra Lynstraalens Vind og mig ramte med Ilden.«

Dette han sagde, og fast ved den tagne Beslutning han holdt saa

;

Jeg derimod og min Hustru Kreusa og Askaniiis og

Hele mit Hus var i Taarer og bad, at vor Fader ej maatte

Alt odelægge med sig og ej soge den truende Skæbne.

Nej han os siger og bliver ved Forsættet, bliver paa Pladsen.

Atter jeg styrter til Vaaben og onsker ulykkelig Doden.

Hvilken Beslutning og hvad for en Udvej er nemlig tilbager

Har du da ventet, min Fader! at her jeg dig kunde forlade.

Selv gaa bort? Kan en Synd da som denne vel tænkes at komme
Over en faderlig Læbe? Men hvis det behager de hoje

Guder, at intet skal blive til Rest af en By, der var mægtig,

Hvis det er dette, du vil, og det glæder dit Hjerte at føje

Dig samt dine til Troja, som styrter omkuld, da er Doren
Aaben for saadan Dod, snart Pyrrhus vil være til Stede

Badet i Priamus's Blod, og han myrder for Faderens Øjne
Sonnen og Faderen tæt ved et Alter. Min herlige Moder '.

Var det da derfor, du frelser mig bort gennem Vaaben og Flammer,

For at jeg Fjenden skal se midt inde i Huset og .se min
Askanius og min Fader og tæt saa ved disse Kreusa
Dræbte, den ene i Blodet, som strommede ud af den anden ?

Vaaben, I Mænd! bring Vaaben, nu Dagslyset kalder for sidste

Ciang paa de slagne. Saa lad mig igen nu Danacrnc mode,
Lad mig nu vende tilbage igen til fornyede Kampe,
Ikke dog alle vi skulle idag uhævnede falde.«

Derpaa jeg atter med Sværd omgjorder mig, stikker min venstre

Haand ind i Skjoldet med Omhu, og ud jeg af Huset mig skynder.

Se, nu min Viv omslynger da lige paa Tærskelen mine
Foddcr og hænger sig fast, og hun rækker den lille lulus

?>em imod Faderen: »dersom du iler for Doden at finde,

Medtag os a!le til alt; men dersom du sætte kan noget
Haab som erfaren til disse af dig nys iforte Vaaben,

Kraft. Een Undergang. Troja var tidligere blevet odelagt at Herkules.
Pustel fra o. s. V. Selve det Lynet ledsagende Vindpust antoges ofte at vxre
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Sog forst Huset at værge. Til hvein efterlades din Fader,

Lille lulus og jeg, som engang bar Navn af din Hustru?«
Dette hun raabte, og Huset hun helt opfyldte med Klage,

Da der j)aa eengang skues et ganske vidunderligt Særsyn:
Mellem Forældrenes Hænder, for deres bedrovede Ojne
Ses der en spids Ildtop paa lulus's Isse; den kaster

Mildt nu et lysende Skin, og aldeles uskadelig slikker

l'lanimcn de dunblode Haar, og den finder om Tindingen Næring.
Skælvende lobe vi bange omkring, og det brændende Haar vi

Ryste og soge at slukke den hellige l'lamme med Vandet.
Glad dog hæver min Fader Anchises mod Stjernerne Øjet,

Bedende op imod Himlen han Hænderne strækker og siger:

»Juppitcr! Almagts-Ciud! hvis Bon kan dig boje, saa vær os

Her blot naadig, og hvis vi ved Fromhed fortjene det, ræk os

Fader! din hjælpende Haand og bestyrk os Varslet, du gav os.«

Knap havde Oldingen endt, for pludselig Tordenens Bragen
Lyder til venstre, og ned der fra Himmelen glider en Stjerne,

Bag sig en glimrende Stribe den drager og lober i Ildglans.

Tydelig se vi den hen over Taget paa Huset at fare,

Bag den idæiske Skov sig at skjule og Vejen at mærke.
Derpaa breder en lang Ildfure sit Lys, og af Svovlos
Stederne rundt om dampe i vid Udstrækning. Men nu er

Fader besejret; han hæver sig op imod Himlen og retter

Bonnen til Guderne, hilser den helhge Stjerne og siger:

»Nu maa vi Tid ej spilde, jeg folger, og hvor I mig fore

Er jeg til Stede. Saa frels nu mit Hus, I fædrene Guder!
Frels nu min Sonneson; Varslet er kommet fra eder, og Troja
Staar under eders Beskyttelse. Son! jeg vil give nu efter,

Din Ledsager at være jeg ikke vil længere afslaa.«

Dette han talte; i Staden man horte nu mere og mere
Tydeligt Ilden, og Heden sig nærmede dreven af Branden.
»Kom saa Fader, du kære, og tag mig om Halsen, jeg selv paa
Skuldrene bærer dig, saadan en Byrde vil ikke mig tynge.

Hvad der end sker, saa er Faren jo ligesom Frelsen for begge
Een og den samme. Den lille lulus skal folge med mig, og
Bagved giver min Hustru i Afstand Agt paa vort Fodspor.
I, mine Tjenere! mærk eder vel, hvad her jeg vil sige:

Naar vi fra Byen nu komme, der ligefor ligger en Bakke,
Hist er et ældgammelt Tempel for Ceres, forladt og forfaldent,

Tæt ved der vokser en gammel Cypres, som af Ærefrygt vore

Fædre bevarede gennem en Række af Aar. Vi paa denne

den egentlige Aarsag til Lynet og Tordenen. Idabjærget laa tæt .syd for Troja.
Ceres, Datter at Kronos og Rhea (vSaturnus og Ops), er Gudinde tor Agerdyrk-
ning og det rolige Liv og altid venligsindet mod Jordens Beboere, blandt hvilke
hun mest færdes.
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Plads fra forskellige Sider maa modes. Men tag nu, min Fader!

Helligdommene med og de fjedrene Skytsgiider. Jeg, som
Kommer fra saadan Kamp og det nylige Blodbad, har ikke

Lov til at rore dem, fur jeg i rindende Vand har mig tvættet.«

Dette jeg siger, og over min bojede Nakke og brede

Skuldre jeg kaster et Klæde, og derover lægger jeg Lovens

llrandgule Skind, og jeg tager min Byrde. Den lille lulus

Holder sig fast ved min Haand, og med ulige Skridt han mig folger;

Bagved kommer min Hustru. Vi gaa ad de morkeste Veje,

Mig, hvem kort for ikke de Vaaben, der kastedes, rørte,

Ikke de Græker, som trængte sig tæt fra de fjendtlige Skarer,

Mig nu forskrækker hver Vind, hver Lyd o])vækkcr min Angest,

Ængstelig frygter i selvsamme Grad jeg for Byrden og Folget.

Nær allerede til Porten jeg kom, og jeg mente, at frelst jeg

Havde tilbagelagt Vejen, da pludselig Lyden af mange
Fodtrin syntes at naa mine Øren, og Fader, som spejder

Frem i den bælgmorke Nat, udraaber: »min Son! de sig nærme.

Flygt Son! flammende Skjolde jeg skuer og blinkende Kobber.«

Mig, der var ængstelig, gjorde nu een eller anden uvenlig

Guddom ganske forvirret og raadvild. Medens jeg nemlig

Lobcr ad afsides Steder og vender mig bort fra den kendte

Retning af Vejene, ak! om min Hustru Kreusa er bleven

Staaende her mig berovet af ul)lid Skæbne, om bort hun
Kom fra den rigtige Vej, hvad eller hun træt har sig sat ned.

Ved jeg jo ikke ; hun aldrig har siden sig vist for mit Øje

;

Ikke tilbage jeg saa efter hende, jeg tabte, og ej jeg

Tabet bemærkede, førend til Hojen vi kom, hvor den gamle

Ceres havde sin hellige Plads. Forst her, da vi alle

Vare forsamlede, hende alene vi savnede; skuffet

Havde hun Folget, sin Son og sin Ægtemand. Hvem har afsindig

Ikke jeg hojt anklaget af Guder og Mennesker? Hvad har

Sel\' i den styrtede By jeg dog set mer grusomt end dette?

Askaniiis og min Fader Anchises og Teukrerncs Guder
Skjuler jeg her i den hvælvede Dal og betror dem til Fæller,

Selv derimod jeg mig skynder tilbage til Byen igen og
Griber de funklende Vaaben. Min faste Beslutning det er at

Gcnnemgaa samtlige Farer i;)aa ny og at strejfe det hele

Troja igennem og atter at sætte mit Hoved i Vove.

Forst jeg nu iler tilbage til Muren og Byportens dunkle

Tærskel, ad hvilken jeg gaaet var ud, og jeg folger i Natten

Sporet tilbage, som nøje jeg passer med spejdende Oje.

Skræ'k overalt for min Sjæl, som tillige af Tavsheden skrækkes.

Derfra gaar jeg til Hjemmet, om muligt hun kommen var herhen.

Ind nu Danaerne havde sig trængt, og de opfyldte Huset,

Straks den fortærende Ild imod Mønningen rulles af Vinden,

F^lammerne hæve sig frem, og mod Himmelen Ildhavet raser.
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Videre gaar jeg og søger til Priamus's Bolig og Borgen,

Inde i Junos Tempel og Buegangrækkernes Øde
Vogte den grumme Ulixes og Fønix Byttet som valgte

Opsynsmænd. Rundt fra bringer man herhen Skatte fra Troja,

Frelste fra brændende Templer, erobrede Klæder, massive

Guldkar og Gudernes Borde. Omkring dem er stillet den lange

Række af angstfulde Kvinder og Børn. Ja jeg vover endog at

Lade min Røst genlyde i Mulmet og opfylder alle

Veje med Raab, og bedrøvet fordobler jeg Raabet og kalder

Atter og atter forgæves »Kreusa«. Imedens jeg stadig

Søger og raser i Staden og Husene, ser jeg Kreusas
Ulyksalige Skygge og Billede staa for mit Øje
Større i Former end hun, som jeg kendte. Jeg studser, mit Haar sig

Rejser, og Stemmen i Struben blev siddende fast, men hun tager

Ordet, og Sorgerne bort hun saa jager ved dette at sige:

»Hvor kan nu, kæreste Mand! det dig glæde saaledes at give

Efter for denne din hel vanvittige Smerte, thi sligt ej

Sker uden Gudernes Vilje. Det ej dig forundes at føre

Herfra Kreusa bort som din Ledsager; dette Olympens
Høje Behersker dig ej tillader; for dig er bestemt en
Lang Landflygtighed, pløjes skal Havenes udstrakte Flade,

Hen til Hesperiens Land skal du naa, hvor den lydiske Tiber
Rislende flyder imellem de dyrkede frugtbare Marker.
Heldige Forhold, Rige og Hustru af kongelig Herkomst
Der vil du finde — saa bort med al Graad for din kære Kreusa.

Jeg, som er Dardanus's Ætling og Svigerdatter af Venus,
Se skal ej Myrmidoners ej heller Dolopernes stolte

Huse og gaar ej bort for at trælle hos Grækernes Koner.
Gudernes mægtige Moder mig her fastholder paa Kysten.

Derfor Farvel og bevar for vor Søn nu dit kærlige Hjerte.«

Dette hun sagde, og straks hun forlod mig, og grædende vilde

Meget jeg sige, men bort hun saa svandt mod den luftige Himmel.
Tre Gange søgte jeg først hendes Hals at omslynge med Armen,
Tre Gange greb jeg forgæves, og Billedet slap mine Hænder
Ligt med det luftige Vindpust og ligt med den flygtige Slummer;
Først da saa Natten var gaaet, jeg atter til Fællerne iler.

Her med Forundring jeg ser, at en talrig Forsamling af nye
Fæller var ankommen, Kvinder og Mænd i Forening, en Ungdom

Fønix, Amyntors Søn, blev af Peleus sendt med Achilles til Troja
som Ledsager og Ven. Det var ogsaa ham, som bragte Faderen Under-
retning om Achilles's Død. Lydiske Tiber, fordi Tiberfloden kommer fra

Etrurien, og Etruskerne sagdes at være Efterkommere af I-ydiere, som vare ind-

vandrede fra Lilleasien. Gudernes Moder er den store frygiske Gudinde
Cybele, som ogsaa dyrkedes paa Idabjærget ved Troja. Efter et Sagn blev
Kreusa fangen og ført til Grækenland, men befriet af Cybele og Venus.
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Samlet til Flugten fra Landet, en Medynk vækkende Skare.

Rundt fra sammen de kom og beredte med Hjerter og Midler,

Hvor end i Verden jeg vilde ad Havet dem fore til Landjord.
Morgenens Stjerne sig rejste paa Idas Tinde og havde
Dagen i Folge; besat af Danaer var Portenes Indgang,

Ikke det ringeste Haab der om Frelse var mere tilbage.

Efter jeg gav, tog Fader paa Skuldrene, søgte til Bjærget.
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JtLfter at Guderne havde besluttet at styrte aldeles

Priamus's skyldfri Folk samt Asiens Magt, og det store

Mægtige Ilium faldt, og det hele neptuniske Troja
Blevet var Flammernes Rov, saa blive vi tvungne paa Grund af
Gudernes varslende Tegn til at søge paa fjernere Steder

Hjem for landflygtige, Jorder, som vare forladte, og under
Byen Antandrus ved Foden af Frygiens Bjærgkæde Ida
Bygge vi Skibe, dog uden at vide, hvor Skæbnen os forer

Eller vil standse vor Fart, og et Mandskab drage vi sammen.
Knap var det Sommer endnu, for Fader Anchises befaler

Sejl os at hejse og Skæbnen at folge; med Taarer jeg rejser

Bort fra mit Fædrelands Kyster og Havne og Markerne, hvor for

Troja havde sin Plads. Landflygtig jeg drager paa Havet
Ud med min Son, mine Fæller og hoje beskyttende Guder.

Helliget Mars er et Land i det fjerne med vidtstrakte Marker;
Thracernes Folk det bebor, og den djærve Lykurgus engang var
Folkenes Drot, og mens Lykken bestod, det havde med Troja
Ældgammelt Venskabs-Forbund og Skytsguder fælles. Jeg herhen
Sejler, og Landet betræder jeg under en ugunstig Skæbne.
Her paa den buede Strand jeg begynder at opfore Hjem og
Efter det Navn, som jeg bærer, jeg danner det Navn: Æneader.

Offer jeg bringer min Moder, Diones Datter, og alle

Guder, som maatte beskytte det Værk, som jeg havde begyndt, og

Neptuniske Troja. Se Noten S. 38. Antandrus: en lille By syd for Troja,
en æolisk Koloni. Lykurgus, Konge over Edonerne, et thracisk Folk, bekendt
for deres Bakchusdyrkelse. Lykurgus forbød denne og lod Vinstokkene øde-
lægge. Dione. Venus var Datter at Tuppiter og Oceaniden Dione; efter en
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Ude paa Stranden jeg ofrer til Hinimclbebocrnes hoje

Konge den glimrende 'i'yr. Tilfældig der ligger en Bakke
Lige i Nærheden; oppe paa 'l'oppen der fandtes et Krat med
Hægebærtræer og Myrter med tætte og struttende Grene;

Hen nu til Hojen jeg gaar og forsogcr at rykke den grønne

Skov op af Jorden for Altret at dække med lovrige Kviste,

Der jeg saa skuer et ganske vidunderligt skrækkeligt Særsyn;

Thi fra det Træ, som jeg forst ojirykkcr fra Jorden med sprængte

Roddcr, )eg ser, at det flyder med Draaber af ninrkfarvet Blod og

Jorden bestænkes. Af Angest nu stivner mit Blod, og en iskold

Rædsel mig Lemmerne ryster. Jeg atter forsøger den sejge

Kvist af et andet at bryde for Grunden at vide, som dybt sig

Skjuler, men sort Blod flyder der ogsaa fra Barken paa dette.

Meget jeg tænkte og bad til de landlige Nymfer og selve

Fader Gradivus, Guden, som værner de getiske Marker,

Bad dem formilde mit Varsel og vende mit Syn til det gode.

Da jeg nu prover med storre Anstrængclse tredie Gren og
Kæmper med Knæerne stemte mod Sandet — skal tie jeg eller

'l'ale — saa hores der nede fra Dybet af Hojen et sorgfuldt

Klagende Suk, og der lyder en Stemme, som naar mine Øren:

»Hvi sønderriver, Æneas! du mig ulyksalige? Skaan dog
Mig, som er jordet, besmit ej skyldfri Hænder ved Brøde.

Troja har ikke mig født som en fremmed for dig, og fra Stammen
Flyder ej Blodet, du ser. Ak, flygt fra det grusomme Land og
Flygt fra den gerrige Kyst, Polydorus jeg er, og jeg ligger

Her gennemboret og dækket af Vaabnenes Jærnsæd, og spidse

Spyd ere voksede frem nu fra denne.« Min Sjæl bliver heftigt

Greben af tvivlraadig Skræk, og jeg studser, paa Hovedet Haaret

Rejste sig op, og min Stemme blev siddende fast i min Strube.

Hemmeligt havde engang den usalige Priamus givet

Thraciens Konge det Hverv Polydorus at fostre og medsendt
Dertil en rigelig Mængde af Guld, da han taljt allerede

Havde sin Lid til Dardaniens Magt, og han rundt omkring Staden
Saa de belejrendes Ring. Men da Tcukrerncs Vælde var brudt og
Lykken var vegen tilbage, saa følger hin Drot Agamemnons
Lykke og sejrrige Vaaben; han br}der al Ret, Polydorus

Dræbes, og Guldet han tager med Magt. Ulyksalige Guldtørst!

Hvortil tvinger du dog ej Menneskehjertet. Da Frygten

Havde forladt mine Lemmer, fortæller jeg Gudernes Varsel

Først til min Fader og derpaa til Fællernes udvalgte Fyrster,

Sporger dem, hvad de vel mene om dette. De have nu alle

Selvsamme Mening: at drage fra dette forl)ryderske Land og
Denne besmittede Pagt og betro saa til Vindene Flaaden.

anden Mythe var hun opstaaet af Havets SUum og først stegen i Land paa
Cypern. Clradivus: et Tilnavn til (luden Mars (egt. han, som drager ud).

Getiske Marker. Gelerne vare et Folk, som boede i Tlnacicn ved Donau,
'l'hraciens Konge. Han hed l'olynincstor og var gift nicd den ældste af
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Altsaa begraves paa ny Polydorus; i vældige Masser

Bringes der Jord for en Gravhøj at danne, for afdodes Sjæle

Rejses der Altre, som sorgende staa med de sortladne Baand og
Mørke Cypresser, og rundt omkring Altrene staa de trojanske

Kvinder med udslagne Haar efter Skikken, og skummende Skaale

Bringes med nymalket Mælk samt Kummer med Ofterblod; Sjælen

Lægges i Graven, og sidste Farvel vi den lydeligt sige.

Lige saa snart vi nu Lid turde sætte til Vinden, og Havet
Frembød en fredelig Flade, og Sydvinden susede mildt og
Kaldte paa Dybet os ud, saa nedskyder Mandskabet alle

Skibe i Soen, og Stranden det fylder. Vi sejle fra Havnen-,

Landet og Byer sig trække tilbage. Der ude i Havet
Ligger en hellig og veldyrket 0. Nereidernes Moder
Samt Ægæums Behersker Neptunus den elske særdeles.

Rundt ved Strande og Kyster den svømmede før, men den fromme
Buebevæbnede bandt den til Mykonos fast og det høje

Gyaros, bød den at nære for Stormen Foragt og at blive

Fremtidig dyrket som fast. Jeg nu herhen sejler, og Øen
Modtager fredelig alle de mødige Folk i sin trygge

Havn. Her gaa vi i Land, og Apollo-Staden vi hilse.

Anius, Mændenes Konge og Fobus's Præst os nu moder
Kranset med hellige Lavrbær og Baand om sin Tinding; han kender
Vennen, den gamle Anchises. I Gæstevenskab vi Haanden
Give hinanden, og ind gennem Staden vi vandre. Jeg hilser

Guddommens ældgamle Tempel, som rejst var af Stene, og beder:

»Giv, thymbræiske Gud! til os trætte et Hjem, som er vort, og
Mure og Slægt og en blivende By og bevar saa det andet

Trojas Pergamum, alt hvad den grumme Achilles og Græker
Lode tilbage. Øg hvem dog skulle vi følge, og hvorhen
Byder du gaa, hvor tage os Hjemstavn? Giv os om dette

Varslende Tegn, du vor Fader! og ind du i Sjælen os glide.«

Næppe jeg udtalt havde, da pludselig alt, baade Gudens
Døre og Lavrbærtræ syntes at skælve og Bjærget omkring os

Ryste i hele sit Ømfang, og Trefoden brølte, da Templets
Hellige Rum sig nu aabner. Vi kaste til Jorden os ned, og

Priamus's Døtre Ilione. Polydorus var altsaa hans Svoger. Begraves paa ny,
fordi efter den Tids Opfattelse de ubegravede Sjæle ikke kunde finde Hvile, før

Begravelsen var foregaaet med de brugelige Ceremonier, d: Gravhøj, Dødsofre og
sidste P^arvel. Hellig = Delos, paa hvilken Titaninden Leto fødte Juppiter
to Børn, Apollo og Diana. Juno havde taget Ed af alle Lande og Øer, at de
ikke vilde optage Leto, men Delos var som svømmende undtagen. Nere-
idernes Mod er= Doris; Havnymfernes Fader var Nereus, Søn af Oceanus og
Tethys. Ægæum = det ægæiske Hav, Archipelagus. Mykonos og Gyaros:
to mindre Øer blandt Cykladerne i det ægæiske Hav. Den sidste brugtes af
Romerne som Deporteringssted for Forbrydere. Den buebevæbnede: Apollo
som Bueskytte; med sine Pile straffer han og bringer Pest og Død. Thym-
liræiske G ud= Apollo; efter Staden Thymbra i Troas, hvor Guden havde et



Bog lll, V. 102—136. 4^

Her for mit Ore der lyder en Rost: »I haardfore Mænd, som
Stamme fra Dardanus! selvsamme Land, som forst eder bar ved

Fædrenes Udspring, atter skal modtage eder med herlig

OverHud, naar I nu vende tilbage. Saa sog eders gamle

Moder igen. Ja, hist skal Æneas's Hus og hans Sønners

Sonner og senere Slægt over samtlige Kyster regere.«

Saaledes Fobus taler; der opstaar uendelig Glæde
Blandet med Uro; alle nu sporge de: hvad for en By der

Menes, og hvor vel Fobus vil kalde de flakkende hen og

Byde dem vende tilbage. Da siger min Fader, idet han

Tankefuld gennemgaar Mindet om Fortidens Mænd : »nu saa hor mig

Hovdinger! lær eders Haab nu at kende. Der ude i Havet

Ligger en O, det er Kreta, den mægtige Juppiters O, hvor

Idabjærget man finder, og her har vor Slægt jo sin Vugge.

Hundrede mægtige Stæder bebor man og frugtbare Riger;

Herfra sejlede Teucer, vor Stamfader, forst, hvis jeg rigtigt

Mindes, hvad sagt mig er blevet, til Kysten ved Bjerget Rhoteum,

Valgte saa denne til Plads for et Rige. Men Pergamums Borg og

llium stod ej endnu. Man boede nede i Dale.

Herfra Moderen stammer, som bor paa Bjerget Cybele,

Korybanternes Cymbler og Lunden paa Ida, og herfra

Festernes trofaste Tavshed og Spandet af Lover, som trækker

Vognen, der bærer Gudinden. Velan ! lad os folge da, hvorhen

Gudernes Vilje os forer; vi Vindene sone og søge

Hen til det gnosiske Rige. Og Vejen er ikke saa lang; blot

Juppiter naadig vil hjælpe, saa viser det tredie Dagslys

Flaadcn paa Kretas Kyster. < Han taler saaledes og slagter

Derpaa ved Gudernes Altre fortjente og hædrende Ofre,

Dig, du vor skonne Apollo! en Tyr, Neptunus en Tyr, de

BHde Zefyrer et hvidt og de susende Storme et sort Dyr.

Høvdingen Idomeneus, saa Rygtet fortæller, var jagen

Bort fra sit fædrene Rige, og Kretas Kyst var nu øde,

Husene tomme for Fjender, og Hjemmene stode forladte.

Straks den ortygiske Havn vi forlade, og hen over Havet
Fare vi Na.\os forbi, hvor Bakchus paa Bjærgenes Toppe

meget besøgt Tempel. Rhøteum: et Forbjerg i Troas. Teucer, Søn af

Kong Skamander jxia Kreta; senere Konge i Troja. Moderen, som bor paa
Cybele: Gudemoderen, en t'rygisk Hovedguddom i Lilleasien, benævnet Rhea
eller Cybele, den idæiske Moder, den store Moder. Bjerget Cybele ligger i

Frygien. Senere blev hun ført til Rom, og hendes Billede (en firkantet Sten)

blev hentet fra Pessinus. Ilendes Præster pna Kreta hed Korybanter, og de
fejrede hendes Tjeneste med larmende Musik og Vaabendans. Hun dyrkedes
baade jjaa Bjærget Ida ved Troja og paa det kretensiske Idabjærg, hvor Juppiter
skjultes som nyfødt under Kureternes Opsyn. Det gnosiske Rige ::= Kreta,

efter Byen Gnosos, Minos's Kongesætle. Idomeneus, Konge paa Kreta, anførte

ved Troja Kretensernes Hær. Den ortygiske Havn. Delos hed ogsaa
Ortygia. Samme Navn bar ogsaa en tæt ved Syrakusæ, der omtales senere i

denne Bog af .Eneiden. Naxos i del ægæiske Hav var bekendt for sine Vine
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Fejres med Fester, det grønne Donysa og 01ear6s og

Paros's snehvide og Cykladernes Stimmel, som ligge

Spredte i Havet, og Sundet, hvis Bolger sig brusende hæve
Mellem de talrige Grupper af Lande. Der hores nu Raab af

Sømænd, medens de kappes i Roning, og Folkenes Tilraab

Lyder opmuntrende: lad os til Kreta og Fædrene ile.

Vinden, som rejser sig bag os, følger os venligt paa Vejen,

Indtil vi endelig naa til Kureternes ældgamle Kyster.

Ivrigt jeg opforer Mure til Byen, der længe var ønsket,

Pergameå jeg den kalder og opmuntrer Folket, som dette

Navn var en Fryd, til at bygge med Kærlighed Arner og rejse

Borgen med knejsende Tag. Nu Skibene op paa den tørre

Strandbred omtrent vare trukne og travlt optagne de unge
Baade af Ægteskabstanker og nyvundne Marker, jeg skifter

Huse og Ret, da paa Grund af det usunde Klima en sorgfuld

Tærende Sots dødbringende Tid kom pludselig over

Mennesker, Træer og Sæd. Man enten forlod nu det kære
Liv, eller syg man slæbte paa Legemet; Sirius brændte

Markerne golde, og Græsset blev tørt, og den angrebne Sæd nu
Nægtede Næring at yde. Min Fader os raader at sejle

Bort over Havet tilbage igen til Oraklet og Føbus
Paa den ortygiske for at bede om Skaansel : hvorledes

Denne bekymrede Nød fik Ende, og hvorfra han bød os

Hjælp imod Sorgen at søge og hvorhen Farten at styre.

Natten var kommen, og alle de levende Væsner paa Jorden

Laa nu i Søvn-, da saa jeg i Drømme, imedens jeg hvilte,

Staa for mit Øje de Slægten beskyttende frygiske Guders

Hellige Billeder, hvilke jeg medbragt havde fra Troja

Midt ud af Flammernes Hav, og de viste sig klart i det stærke

Skin, hvor Fuldmaanen sendte sit Lys ad de anbragte aabne
Vinduesrum. Saa talte de følgende Ord, og med disse

Ord, henvendte til mig, mine Sorger aldeles de bortjog:

»Hvad dig Apollo vil sige, saasnart den ortygiske du
Naaet har, siger han her; se, selv til din Dor han os sender.

Da den dardaniske By var tilintetgjort, fulgte vi dine

Vaaben og dig; hen over det svulmende Hav vi paa Flaaden

Sejlede sammen med dig som vor Fører-, vi ogsaa nu ville

Hæve din kommende Slægt op til Himlen og gore din By til

Herskende Stat. Saa bered for de Mægtige mægtige Mure.

Flugtens langvarige Møje du ikke maa søge at undgaa.

Pladsen maa skiftes. Apollo, den deliske Gud, har dig ikke

Tilraadet Kysterne her eller budt dig at bygge paa Kreta.

og sin Bakchusdyrkelse ; ikke langt derfra ligge Cyk ladeøerne Donysa og
Olearos samt det for sine Marmorbrud (?nehvide) berømte Paros. Kureterne.
Benævnelse for Kretas ældste Beboere, der særlig ved Fester og Vaabendans
dyrkede Juppiter. Pergameå, opkaldt efter Trojas Borg Pergamum. Sirius
er Hundestjernen. Vinduesrum. Disse Lysaabninger i Murene lukkedes med
Træskodder, og det var først i Kejsertiden, at der indførtes Marienglas eller
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Egne der findes, som Græker med Navnet Hespcricn kalde;

Landet er gammelt og mægtigt ved Vaabcn og Jordbimdcns Fedme,

Hjem for onotriske Mænd. Kfter Rygtet har senere Slægt nu

Landet Italien kaldt efter Navnet, som Fnreren havde.

Her er vort særlige Hjem; det er herfra lasius, vor

Fader, og Dardanus stamme, fra hvem jo vor Slægt har sit Ophav.

Derfor rejs dig og bring din bedagede Fader med Glæde

Disse utvivlsomme Ord: han skal soge Ausoniens Land og

Korythus. Juppiter nægter dig disse diktæiske Marker.«

Ganske bestyrtet ved Synet og Gudernes Stemme — thi dette

Ej var et Drommesyn; selv jeg jo syntes personlig at kende

Deres beslorede Haar, deres Miner og Aasyn, da her de

Stod for mit Oje, og kold paa mit Legeme perlede Sveden —
Op jeg da springer fra Lejet og Hænderne strækker mod Himlen,

Beder og helder paa Arnen som Drikofter Vinen ublandet.

Efter at Ofret var bragt, jeg med Glæde beretter Anchises

Alt og fortæller det Hele som gaaet det var. Han erkender

Tvivlen om Slægten, fra hvem af de to Stamfædre den stammer.

Selv er han skuffet ved ny Fejltagen af ældgamle Hjemstavn.

Derpaa han siger: »min Son! du som prøvet er bleven i Trojas

Skæbne, alene Kassandra har forudsagt, hvad der er hændet;

Nu jeg erindrer, at dette hun varslende nævnte som noget

Slægten ej undgik; tit hun Hesperien havde paa Læben,

Tit det italiske Rige. Men hvem skulde tro dog at Teukrer

Kom til Hesperien? Hvem brod dengang sig om, hvad Kassandra,

Spaakvinden, varslede? Lad os da vige for F'obus, og lad os

Kfter hans Advarsel folge det bedre.« Han taler saaledes;

Alle vi jublende lyde hans Bud. Vi forlade da ogsaa

Hjemmene her; faa blive tilbage, og Sejlene hejses.

Over det vældige Hav paa de buede Skibe vi fare.

Efter at Flaaden var kommen paa Dybet og Landet var ganske

Ude af Sigte, kun Hav overalt og kun Himmel til alle

Sider, saa staar der over mit Hoved en sortegraa Sky, som
Medfnrtc Uvejr og Nat, og sig Voverne rejste saa morke.

Straks oprores nu Havet af Storme, og Bolgerne taames;

Spredte vi kastes omkring over hele det uhyre Havdyb.
Stormskyer indhylle Dagen, den fugtige Nat os herover

Synet af Himlen, og gennem de spaltede Skyer der folger

Lyn nu paa Lyn. Vi forslaas fra vor Kurs, og vi flakke omkring paa

Havet i Morke og Mulm. Palinurus erklærer nu selv, at

gennemsigtig Sten og derpaa andel Glas. Ønotriske Mænd o. s. v. Samme
Verslinier forekomme i iste Bog; se S. 15. lasius, Søn at Juppiter og Elektra,

var efter Mythen særlig elsket af Ceres. Ausonien = Nederitalien, men bruges

her af Digteren som ]5enævnelse for hele Italien. Ausonerne vare et Urfolk i

det mellemste og sydlige Italien. Korythus anlagde i Etrurien en By, som han
kaldte Korytus, det senere Kortona. Hans Oprindelse er ubekendt. Diktæiske
Marker: Kreta. Dikte var et Bjærg paa Kretas Østkyst. To Stamfædre:
Dardanus og Teucer. Kassandra: S. 28. Palinurus var /Eneas's Styrmand,

4
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Ej han formaar paa Himlen at adskille Dagen fra Natten

Eller erindre sig Vejen ad Bølgernes Midte. I trende

Uvisse Dage til Ende og lige saa mange for Stjerner

Blottede Nætter vi flakke i Blinde og Mørke; den fjerde

Dag forst se vi dog endelig Land sig at hæve og langtfra

Fremvise Bjærge og hvirvle i Vejret sin Røg. Vi nu lade

Sejlene falde og boje os hen over Aarerne-, fremad!

Folkene vælte med Kraft Søskummet, og Havet de feje.

Frelste fra Bølgerne forst Strofadernes Kyst vi betræde.

Disse Strofader, som stedse benævnes endnu med det græske

Navn, ere Øer i det vidt udstrakte ioniske Hav, som
Baade den grumme Celæno bebor og de andre Harpyjer,

Efter at Fineus's Hus var dem lukket og drevne af Frygt de

Maatte de forrige Borde forlade. Der findes ej noget

Udyr hæsligt som disse, og op af de stygiske Bølger

Aldrig har rejst sig en styggere Pest eller Gudernes Vrede:

Fugle med kvindeligt Ansigt og krogede Hænder, afskyligt

Stinkende Ekskrementer og altid blege af Hunger.

Da vi saa hid vare komne og indenfor Havnen, vi skue

Herlige Hornkvæghjorde paa Markerne spredte og Geder

Uden Bevogtning paa Græsset. Vi styrte med Vaaben imod dem,

Indbyde Guder og Juppiter selv til at dele vort Byite,

Opføre Græstørvsæder og gotte os ret paa den krumme
Strand ved de saftige Retter. Men pludselig komme Harpyjer

Ned i en skrækindjagende Flugt fra et Bjærg og med vældig

Larmen de Vingerne ryste, og Maden de røve, besudle

Alt med deres urene Berøring, og hæslige Lyd sig

Blande med væmmelig Stank. Paa et fjernere afsides Sted og

Under en udhulet Klippe vi stille igen vore Borde,

Lægge paa Altrene atter til Rette vor Ild, og vi ere

Rundt omgivne af Træer og grufuld Skygge, men atter

Flagrer fra modsat Side af Himlen og Skjulenes Mørke
Flokken med lydelig Støj og med krogede Fødder om Byttet,

Tilsøler Maden med Munden. Jeg Fællerne byder at tage

Vaabnene frem til en Kamp imod denne afskylige Race.

Disse Befalingen lyde; i Græsset de henlægge deres

Vaaben og Skjolde og skjule dem godt. Saasnart de nu altsaa

Komme med larmende Flugt ad den buede Strand, og Misenus

Giver Signal med Trompeten fra Udkigsposten deroppe.

Trænge sig Folkene frem for at prøve den uvante Kamp og

som faldt over Bord og druknede ved Kysten af Lukanien, hvor saa et Forbjærg
fik hans Navn (5te Bog). I Underverdenen taler Æneas med ham (6te Bog).

Fineus var Konge i Salmydessa i Tliracien og straffet med Blindhed, fordi han
paa Grund af Stevmoderens falske Klage lod sin Søn blinde. Tillige bleve

Harjiyjerne sendte for end mere at plage ham, men Argonauternes Anfører
Jason, hvem han modtog venligt, lod saa Nordenvindens to Sønner Kaiais og
Zetes fordrive Harpyjerne og forfølge dem til .Strofaderne. Misenus, Søn
af Æolus og Hektors Kampfælle fulgte Æneas som Trompeter. Han druknede
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Saare de hæslige Fugle fra Havet med Sværdet; men disse

Kunde paa Kroppen ej saarcs ej heller paa Vingerne skades,

Op imod Himlen de flygte i susende Fart og forlade

Alle de hæslige Spor og det halv fortærede Bytte.

Ene Celænu, den grumme usalige Spaakvindc, tager

Plads paa en hojt fremspringende Top af en Klippe, og disse

Ord udstoder hun dybt fra sit Bryst: »mon I have i Sinde,

Laomedontiader! at paafore Krig for at give

Saadan Gengæld for Oksernes Drab og vort myrdede Ungkvæg?
Ville fra Fædrenelandet I jage de skyldfri Harpyjer:

• Mærk eder noje og indprent i Sjælene dette mit Udsagn

:

»Hvad den almægtige Fader har forudsagt Føbus og atter

Fobus Apollo mig, aabenbarcr jeg eder nu, jeg, som
Ældst er af Furier. Hen til Italien soge I ; ogsaa

Hen til Italien skulle I naa, hvis I paakalde Vinden.

Tilladt bliver det eder at sejle i Havnene ind; men
Byen, som eder er given, skal ej omkranses af Mure,

For en forfærdelig Hunger, fordi I saa hel uretfærdigt

Sogte at dræbe os, eder har tvunget at tygge med Kæben
Eders omgnavede Borde.« Hun udtalte dette, og bort til

Skoven hun flygtede baaren paa Vingerne. Folkenes Blod nu

Stivnede koldt af en pludselig Skræk, og da Modet forlod dem,

Fordre de Freden at soge ved Bonner og Lofter, men ikke

Mere ved Vaaben, hvad enten de vare Gudinder hvad eller

Stygge og hæslige Fugle. Min Fader Anchises paa Stranden

Hilser med udstrakte Arme de mægtige Guder og byder

Bringe de skyldige Ofre: »I Guder! forhindrer dog disse

Trusler; I Guder! afvend dog en saadan Skæbne og vær os

Naadige, frels dog os fromme.« Han derpaa byder at kaste

Rebet fra Strandbredden los og at losnc det opskudte Tovværk.
Sejlene svulme for Vinden, og over de skummende Bolger

Ile vi hen, hvor Vinden og Styrmanden styre vor Rejse.

Ude paa Havet Zacynthus sig viser bedækket med Skove,

Dulichium samt Same og Neritos's knejsende Tinder;

Ithakas Klipj)er vi sky, Laertes's Rige, forbande

Landet, som fodte den grumme Ulixcs, og snart vi da se de
Taagede Toppe af Bjærget Leukata, og Guden Apollos

Tempel som Somænds Skræk for vort Oje nu ligger. Vi herhen
Soge nu trætte og naa til den lidet anselige Sostad

;

Forstavnsankeret falder og Bagstavnen hviler paa Stranden.

ved Kampaniens Kyst og gav Korbjærget Misenum dets Navn. Omtales mere i

6te liog. L aom ed on t iade r -- Trojanere, efter Trojas Konge Laomedon, Fader
til Priamus. Furier: her i Almindelighed hævnende og .straffende Gudinder.
De tre særlige Furier (Erinyer, Evmenider) Allekto, Megæra og Tisifone ere Nattens
Døtre og bo i Tartaros i det yderste Murke. Zacynthus: Zante i det ioniske

Hav, Dulichium sydost tor Itliaka hørte til l'lysses's Kige. .Same: Cepha-
lenia. Neritos er et Hjærg paa Ithaka og tillige en lille i Ithakas Nærhed.
Leukata: et Forbjærg paa Øen Leukadia i det ioniske Ila\ ligeoverfor Akarna-

4'
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Da vi nu endelig mod vor Forventning til Land vare komne,
Bringe vi Renselsesofre til Juppiter, tænde paa Altre

Ild for at indfri Lofter vi gav, og med Iliums Lege
Fejre vi Aktiums Strand. Indgnedne med Olie, nøgne
Udføre Folkene alle de fædrene Kampe i Brydning,

Glade fordi de saa mange argoliske Stæder nu havde
Undgaaet, medens de Kurs dog styrede midt gennem Fjender.

Solen imidlerlid vandrer sin Kredsgang og ender et helt Aar;
Iskold Vinteren bringer ved Stormene Havet i Opror.

Foran paa Indgangsdøren til Templet jeg fæster et hvælvet

Bronzeskjold, forhen baaret af Krigeren Abas, og denne
Gaves Betydning betegner jeg derpaa ved følgende Indskrift:

»Vaabenet her Æneas har givet fra sejrende Græker.«
Herpaa befaler jeg alle at tage ved Aarerne Plads og
Bort fra Havnen at sejle. Om Kap straks Folkene piske

Havet, og hen over Bølgen vi sejle. Fæacernes høje

Tinder vi tabe af Sigte; forbi Epiroternes Kyster

Stryge vi hurtigt og komme saa ind i Chaoniens Havne,
Hvorfra vi naa til Buthrotum, en højt fremragende Sostad.

Her os for Øre der kom det utrolige Rygte, at nemlig

Helenus, Priamus's Son, nu var Konge i Grækernes Byer,

Var i Besiddelse kommen af Pyrrhus's, Æakus's Ætlings

Rige og Viv, og at Andromaché var for anden Gang bleven

Gift med en Slægtning, som hørte til Fædrenehuset. Jeg studser,

Brænder af inderlig Lyst til at tale med Manden og høre

Disse forbavsende Hændelser. Bort jeg fra Havnen da gaar og
Lader min Flaade tilbage paa Kysten. Og ganske tilfældigt

Ofrede Andromaché just uden for Byen i Lunden
Tæt ved den opkaldte Simois's Strøm Dødsofre til Hektors
Aske og kaldte den afdødes Aand ved hans tomme af Grønsvær
Opførte Grav, hvor viet hun havde for hist jo at græde
To Dødsaltre. Saasnart hun nu ser, at jeg kommer, og rundt om
Skuer Trojanernes Vaaben, afsindig, forskrækket ved dette

Slaaende Særsyn, stivner hun midt under Synet, og hendes

Lemmer berøves al Varme, hun vakler, og forst efter lang Tid
Finder hun endelig Ordet: »du Søn af Gudinden! er her du

nien. Øen havde et berømt Tempel for Apollo. Aktium: Forbjærg og By i

Epirus. Ogsaa her var et Tempel for Apollo. Efter Slaget ved Aktium Aar 31
lod Kejser Augustus her foranstalte store og pragtfulde Lege, og det er vistnok
disse, Digteren her forherliger. Abas, en græsk Fyrste, som i Kampene ved
Troja blev fældet af Æneas. Fæacerne, et efter Mythen i høj Grad sanseligt

og overdaadigt Folk, beboede Øen Scheria i det ioniske Hav; nu Korcyra.
Chaonien, den nordvestlige Del af Epirus; opkaldt efter Chaon, en Broder til

Hele nus. Søn af Priamus og Hekuba. Pyrrhus eller Neoptolemus var en
Søn af Achilles og Deidamia og kaldes Æakus's Æ.tling som Sønneson af

Æakus, der var Konge i Ægina og Søn af Juppiter og Europa, Dommer i Under-
verdenen. Dødsofre, som bragtes ved Graven, bestod af en Blanding af Vin,

Mælk og Honning. To Dødsaltre. Vel et for Hektor og et for hendes og
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Kommen som virkelig Mand og som virkelig Budbringer? Sig mig

Lever du: Kiler hvis Lyset er slukket, som holdt dig i Livskraft,

Hvor er da Hektor? Saaledes hun taler, og Taarer hun udgod.

Stedet hun fyldte aldeles med Klage. Jeg næ|)pc kan sige

Noget til hende, som helt er betagen, og fremstammer disse

Enkelte Ord, men er ganske forvirret: »jeg visselig lever,

Henslæber Livet i alle Slags Farer; du ikke maa herom

Tvivle, thi sandt er dit Syn. Ak! hvad er din Skæbne nu bleven,

Efter at saadan en Mand du har mistet? Er velfortjent Lykke

Atter dig bleven til Del? Du Hektors Andromaché! sig

Lever endnu du med Pyrrhus i Samliv? Øjet hun slog mod
lorden og sænkede Stemmen og sagde: »o lykkelig fremfor

Alle var Priamus's Datter, som led efter Fjendens Befaling

Doden paa Graven ved Foden af Trojas knejsende Mure.

Ikke om hende man kastede Lod, og hun ikke som fangen

Kvinde blev nodt at bestige den sejrende Krigsherres Leje;

Jeg derimod blev jo fort, da Fædrenestaden var opbrændt,

Bort til den modsatte Side af Havet og fndte i Trældom,
Taalte den achilleiske Slægts overmodige Færd og

Hin hovmodige V'ngling, som, friende siden til Ledas

Barnebarn Hermioné og det lacedæmoniske Bryllup,

Skænkede mig. Slavinden, til Helenus, Slaven, som Eje.

Dog Orestes, som følte, da Bruden ham ranedes, Elskovs

Kvaler og dreves af alle Forbrydelsers Furier, tæt ved

Fædrenealteret passer den sorglose op og ham dræber.

Dengang Ne6ptolemus nu var dod, gik noget af Riget

Over til Helenus. Denne da efter Trojaneren Chaon
Valgte til Markerne Navnet »chaoniske«, medens det hele

Land han Chaonien kaldte, og derpaa blev Pergama, denne
Iliskc Borg, oi)bygget paa 15jærget. Men sig mig nu, hvilke

Vinde og hvad for en Skæbne har styret din Kurs eller hvilken

Gud har nu drevet dig uden dit Vidende her til vor Strandbred?

Askanius nu dit Barn? Er han levende? Lever endnu hun . . .

Foler din Dreng nogen Sorg over Moderen, hvem han har mistet?

Vækker hans Fader Æneas og Hektor, hans Onkel, ham op til

Gammeldags Daadkraft og Mandsmod? Hun grædende talte og udgod
Stromme forgæves af Taarer, da Krigshelten Hclenus, Son af

Priamus, kommer fra Byen med stor ledsagende Skare,

Hektors Søn Astyanax, der ved Trojas Ødelæggelse siges af Ulysses at vnere

kastet ned fra et Taarn og dræbt. Priamus's Datter, nemlig Polyxena, som
efter Trojas Erobring blev ofret af Pyrrhus paa Achilles's (Irav. Fndte i Træl-
dom. Andromaché, som var tillalden Pyrrhus, fik med ham Sønnen Molossus.

Hermioné var Datter af Mcnelaus og Helena og kaldes den 1 ed æ i ske, fordi

Helena var Datter af Leda, Kong Tyndareus's Hustru, og Juppiter. Orestes,
Søn af .\gamcmnon og Klytemnestra, Helenas Soster, dræbte I'yrrlius, efter hvad
nogle berette, ved et Alter, som han i Delfi havde indviet sin F"ader. Noget
af Riget, nemlig Epirus, thi Pyrrhus herskede ogsaa over Phthia i Thessalien.

Lever endnu hun. Andromaché mener Askanius's Moder Kreusa, men bryder
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Genkender sine og glad dem saa fører til Huset, og mange
Taarer han fælder ved hvert Ord. Fremad jeg gaar og det lille

Troja jeg kender og Pergamums Borg, som er lig med den store,

Ogsaa den vandlose Flod, som har Navn efter Xanthus, og favner

Tærsklen til Porten, som kaldes den skæiskc. Teukrerne ogsaa

Nyde tillige nu godt af den venlige By. De af Kongen
Blive nu modtagne her i de mægtige Buegangsrækker;

Inde i Hofgaardens Midte man Vinoffer helder af Bægre,

Retterne bringes paa Guld, og man Offerskaalene svinger.

Dagen nu gik og de næste, og Vindene kalde til Havet,

Sejlene spændes ved Pust af den svulmende Sydvind, og derfor

Henvender folgende Ord jeg til Seeren, medens jeg sporger:

»Du, som er Gudernes Tolk og Trojaner, som foler og tolker

Fobus's Guddomsvilje og Trefoden, Klaros's Lavrbær,

Stjernerne, Fuglenes Sprog samt Varslet i Vingernes Susen,

Tal dog — et gunstigt Orakel har forudsagt hele min Bane,

Samtlige Guddomme have mig raadet Italiens Jord at

Søge og prove de langt bortliggende Lande; men dog har

Ene Harpyjen Celæno mig givet et nyt og et ganske

Skrækkeligt Varsel og truet med sorgelig Vrede og hæslig

Hungersnod — hvad for en Fare skal forst jeg nu søge at undgaa?
Hvad skal jeg gøre for over de truende Sorger at komme?«
Helenus ofrer nu først efter Sædvane Kvier, om Naade
Beder han Guderne, loser de hellige Baand om sit Hoved,
Tager saa mig, der er opfyldt af Angest i Guddommens Nærhed,
Selv ved sin Haand og han forer mig, Føbus! hen til din Tærskel.

Derpaa Seeren siger mig dette med varslende Læbe:
»Søn af Gudinden! — det klart er jo nemlig, at under en større

Guddomsbeskyttelse hen over Havet du sejler, saaledes

Gudernes Konge fordeler nu Skæbnen og ordner dens Vekslen

;

Fremtiden viser sig saadan — af meget jeg ikkun vil lidet

Her aabenbare dig, for at du tryggere færdes kan her i

Gæstfrit Hav og kan tage dit Hjem ved Ausoniens Havne.
Pareerne nemlig forbyde nu Helenus Resten at vide.

Og den saturniske Juno forbyder ham mere at sige.

Først nu Italien — hvilket du tror allerede dig nær, og
Ind i hvis Havne, som vare de nær, uvidende! nu du
Agter at trænge dig — fjernt er og skilt ved en lang og paa Grund af

Langstrakte Lande uvejbar Vej herfra. Du maa boje

Forst i Trinakriens Bolge din Aare, besøge med dine

Skibe Ausoniens Hav og de underjordiske Søer,

pludselig af. Skæiske Port, saaledes kaldt efter den vestlige Port i Troja.

Retterne bringes, nemlig Gudernes. Trefoden, hvorpaa Præstinden sad
naar hun gav Orakelsvarene. Klaros: en Stad i lonien, hvor Apollo havde et

Tempel og et berømt Orakel. Guddomsviljen tolkedes ved Vindens Susen i det
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Selv den ææiske Circes O, for bygge du kan din

By i paalideligt Land. Jeg vil Tegnene sige dig her, men
Hold dem nu gemte i Hjertet : naar sorgfuld du vandrer og finder

Nær ved en ubesogt Flodbred en uhyre So under Kystens

Stenege, hvor den har lagt sig med tredive nyfodtc drise,

Hvilende nede i)aa Jorden, og hvid med cte hvidfodte Unger
Rundt om sit Yver, se der har du Pladsen for Byen, og der er

Ganske paalidelig Hvile for alle Mojsommeligheder.

Frygt ej den varslede Biden i Bordene; Skæbnen vil Udvej

Finde, og naar man ham kalder, saa kommer Apollo. Men undgaa
Alle de Lande og Dele af selve Italiens Kyst, som
Nærmest beskylles af vort Havs Brænding, thi fjendtlige Græker
Samtlige Byer bebo. Her have naryciske Lokrer

Lagt deres Stæder; med Tropper den lyktiske Idomeneus har

Sallentinernes Marker besat; her ligger den lille

Stad Petelia stottet til hin melibøiske Hovding
Filoktetes's Mure. Naar Flaaden er sejlet og ligger

Hinsides Havet, dit Alter er rejst, og du indfrier Lofter

Ude paa Stranden, saa dæk med et Purpurklæde dit Haar og
Tilhyl det godt, for at aldrig et uheldvarslende Syn skal

Mode dit Oje og bringe Forstyrrelse frem i din Ofring,

Medens den hellige Ild du til Gudernes Hædring har antændt.

Saadan Ofterskik baade du selv og dit Folk skal bevare,

From skal den senere Slægt den holde i Ære som hellig.

Naar du nu herfra sejler og bliver af Vindene dreven

Nær til Siciliens Kyst, og Pelorums lukkede Stræde

Vider sig ud, maa du søge mod Landet og Havet til venstre

Selv ad en længere Bue, men Kysten og Havet til hojre

Undgaa disse. Man siger, at Egnene her ved en voldsom
Rystelse sprængtes engang fra hinanden — saa stor en F'orandring

Mægter jo Tidsrummets Ælde at frembringe — for vare begge
Lande et eneste Hele, men ind brod Havet med Kraft og
Skar det sikuliske Land fra Hesperien bort, og med snæver
Brænding det bruste imellem de Marker og Byer, som bleve

Skilte ved Strande. Paa Siden til hojre har Skylla sit Sæde,
Siden til venstre besidder den vilde (Jharybdis, og ned til

hellige Lav rbæit r æ. Circe: en Havnymfe, Datter af Solguden og Oceanus's
Datter Perse, lioede efter Mythen paa Øen Ææa i det tyrrhenske Hav. Na-
ryciske Lokrer. De ozoliske Lokrer fra Staden Narykion, den ojleiske

Ajax's Fødeby, grundede i Nederitalien Byen Narycia, det senere Lokri. Den
lyktiske: Lyktus var en Stad paa Kreta, om Idomeneus s. S, 47. Sallen-
ti nerne beboede Sydostspidsen af Italien: Kalabrien. Filok tetes fra Hyen
Mel i boa ved Bjærget Ossa i Thessalien, StMi af Kong l'uas, fulgte Herkules
og fik efter ham de forgiftede l'ilc. Da Oraklet havde betegnet ham som nod-
vendig til Trojas Erobring, fulgte han Hæren, men paa Grund af Sygdom blev
han efterladt paa Lemnos, hvorfra senere Ulysses hentede ham til 'l'roja. Han
fældede her l'aris med en Pil. Da han atter kom til Meliboa, blev han fordreven
og grundede saa Byen Petelia i Brutliernes Land. Skylla: Se Note S. 7.

Charybdis: en farlig .Malstrom imellem Kalabrien og Italien. Efter en Mythe
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Afgrundens dybeste Bund tre Gange hun suger de høje

Bolger og atter hun kaster i Vejret dem vekselvis op, og
Stjernerne piskes af Vandet. Men Skylla spærrer en Hule
Ind i sit bælgmørke Skjul; kun Ansigtet stikker hun frem og
Drager saa Skibene ind imod Klipperne. Kroppen foroven

Ligner et Menneske; lige til Midien bliver hun Mø med
Smuktformet Bryst, men forneden et Havuhyre med grufuldt

Legeme: Sælhundehaler forbundne med Soulvemaver.

Bedre det er i en længere Tid og ad længere Omvej
Hen til Pachynum at gaa, Trinakriens yderste Pynt, end
Se i den mægtige Hule den vanskabte Skylla og eengang
Skue de Klipper, som højt genlyde af havfødte Hunde.
Dette desuden nu: dersom der findes hos Helenus Indsigt,

Findes hos Seeren nogen Troværdighed, gyder Apollo
Sandheden ind i hans Sjæl, jeg nu eet vil dig sige og fremfor

Alt kun det ene, og atter og atter jeg gentager dette,

Minder dig derom : for alle andre du tilbeder forst den
Mægtige Junos Guddom med Bøn, og med Lyst skal du give

Løfter til Juno, besejre med ydmyge Gaver den høje

Himmeldronning, og saa vil du endelig sejrende komme
Hen til Italiens Land, naar Trinakriens Kyst du forlader.

Er du da derhen sejlet og kommen i Nærhed af Cyme
Tæt ved den hellige Sø med Avernus's susende Skove,

Skal du besøge den ganske begejstrede Spaakvinde, hun, som
Inde i Grotten i Klippen forklarer den kommende Skæbne.
Pigen til Blade betror sine Ord samt Bogstaver; Svaret

Skrevet paa Bladene lægger hun rigtigt i Orden og lader

Dette tilbage i Grotten. Det urørt bliver paa Stedet,

Uden at Ordene ændres; men drejer sig Døren paa Hængslet,
Finder det svageste Pust saa en Vej til at træffe de lette

Blade og bringe Forstyrrelse frem, saa bekymrer hun aldrig

Mere sig om at opsamle de Blade, som flagre i Grotten,

Eller at lægge igen dem paa Plads til et ordentligt Svar, men
Bort maa man gaa uden Raad, og Sibyllas Bolig man hader.

Selv om nu Folkene knurre og Vindene kalde med Styrke

Sejlene fremad paa Havet og love dem svulmende Medbor,
Lad ej Tidsspilde have Betydning i saadan en Grad, at

Ej du til Spaakvinden gaar og forlanger ved Bønner et Sandsagn;
Selv skal hun varsle, og villig hun Munden skal aabne for Ordet.

en Datter af Neptunus, som paa Grund af sit Mislevnet blev kastet i Havet og
forvandlet til denne Hvirvel. Cyme ^ Kumæ i Kampanien nær ved Havet;
en Koloni fra Chalcidenserne paa Eubøa. Avernus, en Sø i Nærheden af
Kumæ med saa stærke Uddampninger, at efter Fortællingen selv Fuglene ikke
kunde komme over den, hvorfor Mythen henlagde Nedgangen til Underverdenen
til dette Sted. Tæt herved boede Oldtidens berømteste Spaakvinde (i Apollos
Tjeneste) S i by 11a, hvis Spaadomme opbevaredes i de sibyllinske Bøger, som
Tarquinius kom i Besiddelse af, og som senere gemtes i Juppiters Tempel under
Opsigt af et særligt dertil udvalgt Præstekollegium og raadspurgtes under farlige
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Baadc Italiens Folk, fremtidige Krige og Maaden,
Hvorpaa enhver Sorg enten kan undgaas eller kan hæres,

Alt vil hun omtale; hædres hun, giver din Rejse hun Mcdbor.

Her er nu alt, hvad min i ,æbe har Lov til at sige og minde;
Drag saa bort, hæv 'l'roja ved Stordaad lige til Himlen.«

Efter at Seeren havde med Venlighed mindet saaledes,

Byder han dernæst bære til Skibene kostbare Gaver

liaade af Elfenbens- Værker og Guld og at bringe ombord en

Rigelig Mængde af Solvtoj og dodonæiske Kedler,

Ogsaa et Ringpanser, kctlet af Guld i tretraadede Ringe,

Dertil en pragtfuld Hjelm med sin Kam og med vajende Hjelmbusk:

Vaaben, som forhen Ne6ptolemus bar. Ogsaa min Fader

Faar sine Gaver. Han Heste nu hertil fojer og Lodser;

Rormandskabet sujijileres, og alle forsynes med Aarer.

Fader Anchises befaler imidlertid Flaaden at gore

Sejlklar, for at de straks kunde sejle, naar Vinden var gunstig.

Fobus's Tolk henvender til ham nu med Ærefrygt Ordet:

»Du, som er anset værdig, Anchises! at være til Venus

Knyttet i ophojet Ægteskab, du, som er Gudernes Yndling,

Du, som er to Gange frelst, mens Pergamum sank i Ruiner,

Se, hist ligger Ausoniens Land, sejl hurtigt til dette.

Dog er det ganske nodvendigt at sejle forbi det paa Havet;

Fjernt i Ausonien ligger den Egn, som Apollo dig aabncr.

Lykkelig du! ved din Son og hans Kærlighed. Rejs nu; men hvorfor

Bliver jeg ved og opholder med Ord frembrydende Vinde?«

Andromaché, som er meget bedrovet i Afskedens sidste

Stund, ligeledes nu bringer broderede Klæder med Guld som
Islæt; til .\skanius en trojansk Overkjortel — og ikke

Staar hun tilbage i Gavernes Værd — og hun giver ham mange
Vævede Tojer og taler saaledes: »mit Barn! ogsaa disse

Gaver du tage, og lad dein nu være dig Minde om mine
Hænder og herom vidne : at Andromaché, som var Hektors

Hustru, har længe bevaret sin Kærlighed. Tag saa de sidste

Gaver fra dine, du Astyanax's Afbillede, du, som
Ene jeg ejer tilbage. Ja, saadanne Ojne han havde,

Saadanne Hænder og saadant et Ansigt, og havde han levet.

Var han for Tiden en Yngling og havde den selvsamme Alder.«

Taarer jeg udgod og sagde til Afsked: »Lev nu i Lykke!
Eders Bestemmelse have I opfyldt, vi derimod, vi

Kaldes fra Skæbne til Skæbne. For eder er Hvile nu bleven

Skaffet til Veje; I skulle ej HavHaden ploje og ikke

Soge Ausoniens Marker, som altid vige tilbage.

Forhold. IJyen Dodone i Epirus liavile et ældgammelt berømt Orakel i en
Lund at mægtige Egetræer. To Gange frelst. Medens I'riamus's Kader
Laomedon var Konge i Troja, blev Staden lorste Gang oilelagt at Herkules.
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Her I jo skue nu Floden, som afbilder Xanthus, og Troja,

Hvilket I selv have bygget og, ønsker jeg, under en bedre

Guddomsvilje og mindre prisgivet for Grækernes Angreb.

Hvis jeg til Tiberen kommer engang og til Marker i Flodens

Nærhed og ser den By, som er lovet min Slægt, vil jeg gøre

Begge beslægtede Stæder og nær paarørende Folk i

Baade Hesperiens Land og Epirus, som have den samme
Stamfader, Dardanus nemlig, og Skæbne, i Hjertet til een By:

Troja-, men Omsorgen herfor maa drages af senere Slægter.«

Fremad sejle vi tæt ved de nære cerauniske Bjærge,

Hvorfra Vej og Sejlads til Italien hen over Havet
Bliver den korteste. Solen imidlertid synker, og alle

Bjærge formorkes ved Skygge. Vi lægge os ned i det længe

Ønskede Lands omsluttende Favn alle vi, som ved Loddet
Vare til Roning bestemte, og pleje omkring paa den tørre

Strand vore Legemer. Søvn vederkvæger de modige Lemmer.
Baaren af Timerne Natten endnu ej naaede Banens
Midtpunkt, for Palinurus sig hurtigt rejser fra Lejet,

Udspejder samtlige Vinde og lytter til Luftningens Magt og

Mærker sig alle de Stjerner, som glide paa Himmelens tavse

Bue: den regnsvangre Hyas, Arkturus og begge Trioner.

Derpaa spejder han efter Orions straalende Guldsværd-,

Dengang han ser nu, at alt er i Ro paa en stjerneklar Himmel,
Giver han lydeligt Tegn fra sin Bagstavn; op vi saa bryde.

Give igen os paa Vejen og udfolde Sejlenes Vinger.

Alt Aurora nu rodmer og Stjernerne jages paa Flugten,

Da i det Fjerne vi skimte de taagede Højder og saa det

Lave Italien. Først nu Achates »Italien« raaber,

Derpaa Folkene glade Italien hilse med Udraab.

Fader Anchises bekranser og fylder en omfangsrig Vinskaal,

Derpaa han Guderne kalder med Bøn højt oppe paa Stavnen:

»Guder, som Havet og Jorden og Stormen regere, I gøre

Vejen os let nu ved Vindenes Hjælp, og I give os Medbør.«
Straks den ønskede Vind bliver stærkere; Havnen sig viser

Nærmere; alt den sig aabner, og oppe paa Højden Minervas

Tempel er kommen til Syne. Nu Fællerne inddrage Sejlet.

Derpaa de Stavnene vende mod Kysten. Af Bolgen fra Østen
Havnen er skaaren i Bue, og stærkt fremspringende Klipper

Skumme af Havskummets Stænk. Selv ligger den skjult, og de tvende

Taarnhoje KHpper udskyde som tvedelt Mur deres Arm, og
Templet sig trækker tilbage fra Kysten. Paa Græsset jeg fire

Snehvide Heste nu skuer, som vidt om afgnave Marken.

De cerauniske Bjærge i Epirus tæt ved Illyriens Grænse. Orion: se Nole
S. 15. Arkturus o. s. v. se Note S. 21. Havnen er skaaren o. s. v. Den
her omtalte Havn er den senere under Kejser Augustus udvidede og sikrede

Havn, som fik Navnet portus Veneris, den berømte Havn ved det ioniske Hav.
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Dette var Varslet, som modte mig forst, og min Fader Anchises

Siger da: -Krig du os bringer, du fremmede Land; denne Hjord her

Truer med Krig, og til Krig udrustes jo Heste; men samme
Dyr ere stundom vante til Vognen at trække og bære

Bidslet i Knighed. Heri er Haab der tillige om Freden.«

Dorjjaa vi rette vor Hun til vor Pallas's hellige Guddom,
Ilende, som modtog os forst, da vi jublende ankom. Gudinden

Ifi»rt tonende Vaaben, og foran Altret vi hylle

Hovedet ind i den frygiske Dragt, og ifølge det Paabud,

Hvilket os Hclenus gav som det vigtigste, bringe vi efter

Skik den argiviske Juno de ])aabudtc hædrende Ofre.

Ikke vi tove, men straks, da nu Lofterne vare tillxirligt

Blevne indfriede, drejes mod Havet de sejlklædte Raaers

Spidser, og derjvaa drage vi bort fra de mistænkte Grækers

Huse og Marker. Man herfra kan se det af Herkules rejste

— Hvis da Rygtet er Sandhed — Tarentums Bugt; paa den anden

Side Laciniums Tempel for Juno sig hæver og Kaulons

Hoje og Scylaceiim. der forvolder saa talrige Skibbrud.

Fjernt man fra Havet kan se Trinakriens Ætna; vi hore

Langt fra de mægtige Dron,naar Havet mod Klipperne raser.

Kiler den buldrende Lyd, naar Bølgerne brydes paa Stranden,

Havet sig rejser fra Dybet, og Sandet med Brændingen blandes.

l'"ader Anchises nu siger: »Charybdis er sikkert nu dette.

Her er de grulige Klipper og Skær, som af Helenus mentes

;

Frels os nu Folk, tag lige og kraftige Aaretag.« Alle

Lyde Befalingen. Først Palinurus den hvinende Forstavn

Drejer mod Havet til venstre, og hele den samlede Flaade

Søger til venstre med Aarer og Sejl. Vi paa Bølgernes Toppe
Hæves til Himmelen op, og naar Bølgerne atter sig sænke.

Synke vi ned til den dybeste Grund. Tre Gange vi høre

Skærenes Dronen, naar ind mellem Klipperne Havet sig styrter.

Tre Ciange se vi det hvirvlende Skum og de dryppende Stjerner.

Vinden og Solen forlade imidlertid alle os trætte.

Hen til Cyklopernes Kyst ubekendte med Vejen vi glide.

Havnen mod Vindenes Anfald er sikret og selv er den stor, men
Ætna i Nærheden tordner med skrækindjagende Bragen.

Stundom det vælter mod Himlen en mørkfarvet Sky eller begsort

Dampende Hvirvel af Røg og af glødende Emmer og rejser

Masser af rullende Flammer, som Stjernerne slikke, og stundom
Kaster det Klipper i Vejret og løsrevne Dele af Bjærgets

Hvi.s (hl Rygtet er Sandhed. Digteren følger her et Sagn, ifølge hvilket

Hyen Tarentum skulde være anlagt af Herkules, medens ellers Neptunus's Søn
Taras nævnes sum den oprintlelige (I rundlægger. Ogsaa de s])arlanske I'arthenier,

som anlortes af Kalantus, omtales som Byens .Vnlæggere. Lacinium: et For-

bjærg 1 Na'rheden af Staden Kroion med et berømt Temijcl tor Juno Lacinia.

Kaulon i Bruttium var anlagt af Achæerne. Ikke langt derfra laa Sostaden
Scylaccum, hvortil Sejladsen var farlig. Cykloperne: se Noten S. 7.
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Indre, og drønende hvirvler i Luften det smeltede Sten og
Syder i nederste Dyb. Her Rygtet fortæller, at under
Denne saa vældige Vægt den af Lynilden ganske forbrændte

Enceladus er begraven, og ovenpaa ham er da lagt det

Uhyre Ætna for Flammen at aande ad Essernes Lufttræk.

Hvergang sin modige Side han vender, saa skælver med Dronen
Hele Trinakriens Land, og i Røg bliver Himmelen hyllet.

Skjulte i Skoven vi Natten igennem maa udholde dette

Grulige Under, og ikke vi se nogen Aarsag til Larmen

;

Sljærnerne lyste jo ikke, og straalende klar var ej heller

Himlen, men mørk og bedækket af Skylag; Natten tillige

Holdt i sin Uhygge Maanen aldeles i Regntaagens Mørke.

Alt nu den folgende Dag frembryder med Morgenens forste

Stjerne, og bort Aurora har jaget fra Himlen den vaade
Skygge, da pludselig ud der fra Skovene kommer en ukendt
Underlig Skikkelse frem, udtæret og yderlig mager.

Ynkelig klædt, og i Løb imod Stranden den iler og holder

Hænderne bedende strakte mod Himlen. Vi se os tilbage

:

Skrækkeligt Smuds og et langt nedhængende Skæg og en Dragt, som
Hæftet var sammen med Torne; men Græker iøvrigt og forhen

Sendt i de fædrene Vaaben til Lejren ved Troja. Saasnart han
Langt fra ser den dardaniske Dragt og Trojanernes Vaaben,
Standser forskrækket ved Synet han noget, men hovedkulds straks han
Styrter til Stranden med Bønner og Taarer: »jeg eder besværger
Baade ved Stjerner og Guder og Himlens ernærende Livslys

Tag mig blot med, ITeukrer! og før mig til hvilket som helst Land;
Det er mig nok. Jeg jo ved, at jeg horer til Grækernes Hær, og
Tilstaar at have med Krig angrebet Trojanernes Hjemstavn.

Derfor, dersom min Brøde har saadan Skyld, I mig kaste

Ud nu i Bølgen og sænke mig ned i det vældige Havdyb.
Dersom jeg dør, vil dog Døden for Menneskehænder mig glæde.«

Saaledes taler han, frem han ad Jorden sig ruller og favner

Knæer og holder sig fast. Vi ham opfordre da til at sige,

Hvorfra han stammer, og dernæst at tilstaa, hvad for et Liv han
Siden har fort. Selv Fader Anchises uden at tove

Ynglingen rækker sin Haand, og han styrker hans Mod ved det sikre

Pant. Saa siger han, efter at Frygten var endelig vegen:

»Jeg er paa Ithaka født, og mit Navn er Achémenides; jeg

Rejste til Troja og fulgte, fordi Adamastus, min Fader,

Ikkun var fattig — gid delt jeg blot havde hans Skæbne — Ulixes

Ogsaa i Ulykken. Her mine glemsomme Fæller forlod mig,

Dengang de skælvende gik fra det grufulde Hjem, i Cyklopens
Vældige Hule. Hans Bolig er solet med lugtende Blod og
Blodige Levninger, skummel indvendig og mægtig i Omfang:
Selv er han uhyre høj, og han op imod Stjernerne rager.

Guder! forskaan dog Jorden for saadan en Pest. Han er ikke

Venlig at se, ikke heller er god han at komme i Tale.
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Kodet han spiser af dem, som han dræber, og drikker det morke
Blod. Selv saa jeg ham Ijojet bag over i Midten af Hulen

Knuse mod Stcnklii)j)cn tvende, som ud af vor Midte han havde
(Ircbet i Flæng med sin vældige Haand, og hans Bolig blev ganske

Stænket af sprojtende Blod; selv saa jeg ham Lemmerne tygge,

Medens de ilod med det sorte og levrede Blod, og de lunkne

Ledemod bævrede mellem hans Tænder. Men ustraffet dog ej

Gjorde han dette ; thi sligt ej taalte Ulixes, ej heller

Ithakas Son kunde glemme sig selv i en Fare som denne,

Dengang han nemlig begravet i Vin og forspist havde bøjet

Nakken til Hvile og laa i sin Hule i hele sin Længde
Spyende ud i sin Sovn Kodstumper og vinblandet Blodskum,
Rettede forst vi en Bon til de mægtige Guder, og vi, som
Havde fordelt vore Pladser, nu rundt fra stimlede sammen.
Stille os om ham, og ud med et skarpspidset Vaaben vi bore

Ojet, som ganske alene og vældigt under den bistre

Pande var skjult og var ligt et argolisk Skjold eller ogsaa

Føbus's lysende Glans, og vi endelig hævnede glade

Fællernes Skygger. Men flygt ulyksalige Mænd! o saa flygt dog.

Skynd eder Tovet at losc fra Stranden. Saadannc, saa store

Nemlig som han, Polyfcmus, der spærrer det uldrige Smaakvæg
Ind i sin hvælvede Hule og malker dets Yver, der bor her,

Spredte omkring paa den buede Kyst, vel et hundrede andre
Vilde Cykloper, som Hakke omkring paa de skyhoje Bjærge.

Alt har nu Maanen for tredje Gang fyldt sine Spidser med Lyset,

Medens jeg henslæber Livet i Skovene mellem de vilde

Rovdyrs ensomme Lejer og Hjem, og fra Klippen jeg ser de
Skumle Cykloper og skælver ved Lyden af Stemmer og Fodtrin.

Ynkeligt Underhold Træer med stenede Hyben og Bær mig
Yde, og Urter mig nære med oprevne Rodder. Imedens
Alt jeg udspejder, jeg først ser Skibene komme til Kysten,

Straks jeg for disse bestemmer mig, hvilke de maatte saa være,

Nuk det mig er, at jeg flygter fra denne saa grufulde Race;
Tag I saa hellere dette mit Liv ved en hvilken som helst Død.«

Næppe han udtalt havde, saa se vi paa Toppen af Bjærget
Kvæghyrden selv, Polyfemus, bevæge sin vældige Krop i

Midten af Hjorden og soge den velkendte Strandbred, et gruligt

Udyr, uformelig, uhyre stor og sit Øje berovet.

(]rantræstammen i Haanden hans Gang baade leder og fastner,

Uldrige Faar ham ledsage, hans eneste Trost og hans Glæde.
Da han var kommen til Havet og naact de svulmende Bolger,

Afvadskcr deri han Blodet, som flod fra det udstukne Oje,

Skærende Tænder med Suk, og han gaar allerede i Havets
Midte, og Bolgen dog ikke ham væ-dcr de mægtige Sider.

Føbus's lysende Cilans = Solens lysende Skive, idet Købus Apollo sammen-
blandes med Helios (Solguden).
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Bange paa Flugt langt bort vi os skynde og medtage denne

Bedende Mand, som fortjent han jo havde, og tavse vi kappe
Tovet, og bojede feje vi Havet med kappende Aarer.

Dog han det mærker og retter sin Gang efter Lyden, som høres.

Da det er ganske umuligt med Haanden at gribe os eller

Naa i Forfølgelsens Fart de ioniske Bølger, han hæver
Rædsomme Skrig, saa at Havet og samtlige Bølger i Havet
Skælve, og hele Italiens Land bliver ganske forfærdet,

Ætna brøler igennem de hvælvede Huler, og vækket
Styrter Cyklopernes Slægt sig fra Skovene ned og de høje

Bjærge til Havnen, og Stranden aldeles de opfylde. Hist nu
Se vi dem alle at staa, de ætnæiske Brødre, med deres

Lynende Øjne forgæves, og højt imod Himlen de hæve
Hovedet op i forfærdelig Flok; thi som Koglecypresser

Staa de og skyhøje Ege med knejsende Kroner, Dianas

Lund eller Juppiters højt fremragende Skov. Vi nu blive

Grebne af frygtelig Angest, vi Sejlene hovedkulds klare,

Hvor end de fore os hen, og vi lade dem svulme for Medbør
Tvært imod Helenus's Bud, som os minder, at ikke vi styre

Kursen imellem Charybdis og Skylla, da Vejene begge

Føre til Døden og kun med en hel ubetydelig Forskel;

Derfor beslutte vi Kurs nu at ændre og sejle tilbage.

Se! da kommer fra Nord der en Vind sendt ud fra Pelorums

Stærkt indsnævrede Stræde. Jeg klarer saa Pantagias, hvis

Munding er kantet med Klipper, og Megaras Bugt og det lave

Thapsus. Achémenides, der som Ledsager fulgte Ulixes

Ogsaa i Ulykken, viste mig Stederne her, da han nu paa

Vejen tilbage igen passerede selvsamme Kyster.

Udstrakt ligger en foran den sikaniske Havbugt
Overfor Plemmyrium med det brusende Vand; vore Fædre
Kaldte den Ortygiå. Man fortæller, at Floden i Elis,

Alfeus, herhen brod sig en hemmelig Vej under Havet,

Hvorfor den nu, Arethusa ! igennem din Kilde sig kaster

Ud i sikuliske Bolger. Vi tilbede efter Befaling

Stedets mægtige Guder, og derfra jeg kommer forbi de
Frugtbare Marker, som ganske bedækkes af Floden Helorus.

Herpaa sejle vi langs med Pachynums fremskudte Skær og
Knejsende Klipper, og fjernt Kamarina sig viser, som efter

Pantagias: en lille Flod paa Sicilien (Fiume di Porcari). Megara og
Thapsus ere Stæder paa Sicilien; Plemmyrium, et Forbjærg i Nærheden
af Syrakusæ, Arethusa: en berømt Kilde ved Syrakusæ, og Mythen fortæller,

at en af Dianas Nymfer, som i Elis blev forfulgt af Flodguden Alfeus, flygtede

ad en skjult Vej til Sicilien. Helorus: alm. Elorus er en Flod paa Sicilien

(Atellaro). Kamarina paa Sydvestkysten af Sicilien var en Koloni fra Syra-

kusæ og laa ved en Sø Kamarina, der foraarsagede megen .Sygdom ved Uddunst-
ninger. Man spurgte Oraklet om Raad, men def svarede blot: »rør ikke
Kamarina.« Desuagtet udtørrede man Søen, og ad den Vej trængte nu Fjenderne
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Skæbnens Bestemmelse aldrig maa flyttes, og Fignen om Gela,

Ogsaa det mægtige Gela, som havde sit Navn efter Floden.

Akragas dernæst oppe paa Hojdcrne viser i Afstand

Vældige Mure — beromt ved sin Avl af de ædleste Heste

Var det engang — og Selinus, du Palmernes By! jeg paa Vindens
Bud dig forlader, og tæt jeg nu sejler forbi Lilybcums

Stcnhaarde Grunde og Klip])er, som skjules af Vandet, og herfra

Modtager 1 )rcpanums Havn samt Kyst mig til Sorg kun, thi her jeg

Tumlet af Storme paa Havet beroves min Fader Anchises,

Denne min Troster i al min Bekymring og Fare. Du her mig,

Herlige Fader! forlader saa træt og forgæves bevaret

Gennem saa grulige Farer. Og saadan Sorg har jo hverken

Seeren Helenus varslet mig, skont han fortalte om mange
Kommende grufulde Sorger, ej heller den grumme Celæno.

Dette var Lidelsens Ende og Maalet for Vejenes Længde;
Her til Kysten en Gud mig saa forte, da derfra jeg rejste.

Alle opmærksomme sad, mens Fader Æneas alene

Talte om Skæbnen, som sendt var af Guder, og viste dem Rejsen.

Endelig tav han og endte sin Tale og Hvile han søgte.

ind. Gela, nu Alicata. Akragas, ikke langt fra Pachyiium =z Agrigentum,
nu Girgenti. Selinus i Nærheden af Lilybeum, nu Selinonto. Drepanuin
paa Siciliens Vestkyst; nu Drajiani.



FJERDE BOG.

Alt har Dronningen længe nu, saaret alvorligt i Hjertet,

Næret i Blodet sit Saar, og hun pines af hemmelig Elskov.

Mandens saa prøvede Dyd samt Slægtens berømmede Hæder
Optage helt hendes Sjæl, og hans Aasyn og Ord have dybt sig

Fæstet i Hjertet, og hendes Forelskelse Legemet nægter

Fredelig Hvile. Aurora den følgende Dag nu belyste

Jorden med Føbus's lysende Glans, og den fugtige Skygge

Jog hun fra Himmelen bort, da Dronningen ganske betagen

Henvender følgende Ord til sin Søster, som eet var med hende:

»Anna, min Søster! hvad er det for Drømme, som gøre mig bange,

Saa at jeg ængstes, og hvem er den ukendte Gæst, som er kommen
Her til vor Bolig? Hvor viser han dog sig ophøjet i Aasyn,

Manddom og Vaaben ! Jeg tror, og min Tro mig ej skuffer, han stammer

Sikkert fra Guder. Af Frygten forraades uværdige Sjæle.

Ak ! hvor er tumlet han ikke af Skæbnen ! Og hvilke nu endte

Kampe fortalte han ej ! Hvis ikke jeg havde bestemt saa

Ganske urokkeligt aldrig i Ægteskabs-Baand mig at binde

Efter min Skuffelse, da jeg ved Døden bedroges i første

Elskov, og dersom jeg ikke for Bryllup og Ægteskab følte

Saadan Lede, saa kunde maaske jeg dog fristes af denne

Syndige Kærlighed ene. Jeg tilstaar nemlig, min Anna!
Efter min stakkels Husbond Sychæus's Drab, da vort Huses

Guder med Broderblod bleve bestænkede, han har alene

Bøjet min Stemning, har naaet mit Hjerte og bragt det til Vaklen.

Sporet af fordums Flamme jeg kender. Men for vil jeg ønske

Dog, at et gabende Dyb maa i Jorden sig aabne for mig, og

Almagts-Guden ved Lynet maa ned mig til Skyggerne sende.

Føbus's lysende Glans; Aurora, Morgenrøden, "bringes her i Forbindelse

med Sollyset, smig. Noten S. 6i. Sychæus, se iste Bog, V. 365 flg.
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Erebus's dodblege Skygger, og ned til den bælgmorke Dodsnat,

Før jeg vil, Ærbarhed! krænke dig eller vil lose din Retskraft.

Han, som mig forste Gang bandt, har min Kærlighed taget, og han skal

Nu den i Graven beholde og gemme.« Saaledcs hun talte,

Derpaa i Taarer hun brast, og med disse hun vædede Barmen.

Anna nu svarer: »Q du, som din Søster jo højere elsker

Selv end sit Liv, vil alene du hentære stedse i Sorg da
Hele din Ungdom? Vil ikke du kende til elskede Born og

\'enus's Kærlighcdsgaver? Og tror du, at Aske hvad eller

Afdødes Sjæle om sligt sig bekymre? Nu vel, har end ingen

Frier i Libyen eller fra Tyrus dig kunnet bevæge
Hidtil i Sorgen, er ogsaa larbas forkastet og andre

Helte, som Afrikas Land, der er rigt paa Triumfer, har fostret,

Vil du da ogsaa en Elskov bekæmpe, som selv dig behager?

Mindes du ikke de Folk, i hvis Land du er bosat: paa denne
Side gætuliske Stæder med Mænd, som ej kunne besejres,

Disse Numider paa deres usadlede Heste og denne
Usikre Syrte dig kredse, og hist paa den modsatte Side

Findes en Egn, som paa Grund af sin Vandmangel sparsomt beboes,

Samt Barcæernes vidt omstrejfende Roverfolk. Hvorfor
Omtale Krige, som true os hist fra din Broder i Tyrus?
Sikkert jeg tror nu, at Flaaden fra Troja med Vinden har styret

Hid under Junos Gunst samt Guders Beskyttelse. Hvilken
By vil du ikke nu se sig at rejse, min Søster! og hvilket

Rige ved saadant Ægteskab ! Hvor vil den puniske Hæder
Ikke sig hæve ved store Bedrifter, naar teukriske Vaaben
Gaa i dens Følge! Saa bed dine Guder om Naade og bring dit

Hellige Offer, og giv dig til Venskabet hen og forsøg at

Finde paa Grunde til Dvælen, mens Vinteren raser paa Havet
Sammen med Regn fra Orion, og samtlige Skibe nu ere

Ganske forknuste, og Himlen er stedse i stormende Oprør.«

Medens hun talte saaledes, hun puster til Flammen i Hjertet,

Indgyder Haab i det vaklende Sind, og hun bortjager Skammen.
Først de til Templerne gaa, de ved Altrene søge om Naade,
Vælge, som Skikken det fordrer, og slagte det udvalgte Kvæg til

Fobus og Fader Lyæus og Ceres, Lovgiverinden.

Først dog og fremmest de ofre til Juno som den, der beskytter

Æ^gteskabsbaandet. Og selv nu den dejlige Dido i Haanden

Ere bus: Søn af Chaos og Nattens Broder, er Mørkets Guddom, og hans Navn
benyttes ofte til at betegne Underverdenen. larbas var Konge i Mauritanien (Ma-
rokko); Alrika kaldes rigt paa Triumfer paa Grund af de indre Krige.
Gæt ulerne boede syd for Mauritanien og Numidien. Syr terne: Sandbanker
ved Afrikas Nordkyst; de kaldes her usikre paa Grund af det libyske Røver-
folk Nasamonerne, som beboede Egnen fra Cyrenaica til den store Syrte. Bar-
cæerne: Indbyggerne i Byen Barce ikke langt fra den libyske By Cyrene.
Orion: se Note .S. 15. Lyæus: Tilnavn til Bakchus som den, der borttager
Sorger. Lovgiverinden benævnes Ceres her som Agerdyrkningens og Kul-
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Holder en Offerskaal, gyder dens Indhold mellem en snehvid

Malkekos Horn eller vandrer for Gudernes Blik til de rige

Altre, og Dagen hun fejrer med Gaver, og skuende ind i

Dyrenes aabnede Bryster hun sporger det dampende Indre.

Ak, I uvidende Offer-Beskuere ! Hvad kan et Offer,

Hvad kan et Tempel vel hjælpe den ganske betagne? Den blide

Flamme fortærer jo Marven, og Saaret jo lever i Stilhed

Inde i Hjertet. Usalig nu Dido fortæres af Elskov,

Byen hun strejfer igennem i saadanne Kvaler som Hinden,

Naar af en udskudt Pil den er ramt i den kresiske Skov, hvor

Hyrden forfulgte med Vaaben det sorgløse Dyr og i Afstand

Traf, men uvidende herom forlader den vingede Pil, og

Hinden saa flygter igennem diktæiske Skove og Bakker,

Medens det dræbende Ror dog hænger i Siden. Hun snart nu

Fører Æneas midt gennem Byen, imedens hun viser

Al den sidoniske Pragt samt Staden, der bygges, begynder

Talen og standser saa brat i dens Midte, og snart hun det samme
Gæstebud atter fornyer, naar Aftenen stunder, og fordrer

Atter betagen at høre Trojanernes Sorger og hænger
Atter ved Talerens Læbe. Og naar man er gaaet, og ]Maanen

Skjuler sit Lys og fordunkles, og Stjernernes Dalen til Søvnen

Raader, saa sørger hun dybt i sin ensomme Bolig og kaster

Ned sig paa Lejet, han nylig forlod. Naar selv hun er borte,

Hører og ser hun kun ham, som er borte, og ofte hun holder

Askanius paa sit Skod, mens Faderens Billede hende

Optager helt, for om muligt at skuffe den martrende Elskov.

Ej nu de vordende Taarne sig rejse, og Ungdommen ej sig

Øver i Vaaben, og ikke man bygger paa Havne og trygge

Værn imod kommende Krige, men Bygningsværker, de stærke

Truende Mure om Byen og store Stilladser, som knejse

Op imod Himmelen, alt henligger nu stille og afbrudt.

Dengang Juppiters elskede Viv havde mærket, at Dido
Stedt var i saadan Kval, og Undseelsen ikke nu længer

Modstod Elskoven, taler Saturnus's Datter til Venus

Følgende Ord: »en berømmelig Ros og en glimrende Sejr I

Vinde jo, du og din Dreng, ja en stor og omtalelsesværdig

Guddoms-Magt, naar saadanne to ved en List overvinde

Ikkun en eneste Kvinde. Jeg mærker jo godt, at for vore

Mure du frygter, og derfor du stedse det høje Karthagos

Huse har mistænkt. Sig mig, hvorledes skal dette begrænses?

turens Gudinde, der ved denne Virksomhed befordrer retsordnede Tilstande.

Offer-Beskuere, de saakaldte Haruspices, som spaaede af Offerdyrenes Ind-

volde og oprindelig stammede fra Etrurien. Kresiske =; kretensiske. Dik-
tæiske. Dikte var et Bjærg paa Østsiden af Kreta. Store Stilladser: vist-

nok Taarnene paa Murene. Saturnus's Datter =r. Juppiters Viv, nemlig Juno.

Dreng = Kupido, Amor.
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Hvorfor nu saadanne Kampe? Saa lad os nu hellere slutte

Fred for bestandig og Pagt ved et Bryllup. Du har, hvad af ganske

Hjerte du onskede: Uido jo brænder af Klskov og ind i

Marven hun suger dens Flamme. Saa lad os nu derfor med lige

Magtfylde styre de tvende forenede Folk og lad hende

Tjene den frygiske Husbond og give sit Tyrier-Folk som

Bryllupsgave til dig og i dine beskyttende Hænder.«

Venus hende paa dette nu svarede — klart hun jo nemlig

Mærker, at Talen var ganske forstilt for til Libyens Kyst at

Bringe Italiens Rige — : »men hvem dog kunde afsindigt

Pette vel nægte, og hvem vilde hellere vælge at fore

Kampen med dig, hvis Lykken da folger, naar alt hvad du siger

Fuldbragt er blevet? Men heri jeg kender ej Skæbnen, om ogsaa

juppiter ønsker, at Folket, som rejste fra Troja, og hele

Tyrier-Folket skal danne en eneste By, og at disse

Folkeslag blandes og blive forenede sammen i Forbund.

Ehi er hans Hustru, du har jo Lov til at bede og derved

Prove hans Sindelag. Prov da; jeg folger dig.« Dronningen Juno

Siger da hertil: > dette jeg nok skal besorge: men hor mig.

Sige jeg skal dig i Korthed, hvorledes nu alt, hvad der straks maa

Ske, kan bevirkes. Æneas og sammen med ham jo den stakkels

Dido sig agte paa Jagt i en Skov, naar Titan i Morgen

Tidlig sig hæver og viser sin straalende Skive. Jeg over

Disse, mens Fjerene vifte og hele Terrainet man kredser

Rundt med de spærrende Net, udgyder fra Himlen en graasort

Regnsky blandet ined Hagel, og Himlen jeg ryster med Torden.

Folget vil flygte og dækkes af bælgmork Nat, men til samme
Grotte Trojanernes Konge og Dido maa komme. Til Stede

Skal jeg da være, og ved jeg bestemt, at du onsker saaledes,

Knytter jeg hende i Ægteskab fast og ham giver til Eje.

Her skal saa Brylluppet staa.« Hun uden at indvende noget

Sporgeren gav ved et Nik bifaldende Svar, og Cytheras

Hulde Gudinde nu lo ad den List, som af Juno var udtænkt.

Nu har Aurora forladt Oceanet og rejst sig paa Himlen;

Ud der fra Portene iler, da Solen sig hæver, en udvalgt

\'nglingeskare forsynet med Jagtspyd, lange i Jærnet,

Jagtgarn baade med storre og snævrere Masker og gode
Sporsomme Jagthunde, samt de massyliske Rytteres Skare.

Ponernes fornemste Mænd afvente nu Dronningens Komme
Udenfor Doren, imedens hun dvæler i Værelset inde;

(iangeren staar smukt prydet med Purpur og Guld, og den tygger

Fyrig det skummende Bidsel. Hun endelig kommer til Syne

Titan, Søn af Solguden Hyperion. Dennes Fader, Titan, Søn af Uranus og
Gæa, var Titanernes Stamfader. Fjerene vifte, idet Terrainet omspændtes med
Reb, hvorpaa Fjer, for at skræmme Dyrene tilbage. Cytheras Gudinde, se

Noten S. 8. Massylerne vare et Folk paa Afrikas Nordkyst.
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Rundt omgiven af talrige Mænd, iført en sidonisk

Kaabe med Bræmmen broderet. Af Guld hendes Kogger var drevet,

Haaret var bundet i Knude og gennem det stukken en Guldnaal,

Medens et Spænde af Guld fastholdt hendes purpurne Kjole.

Ogsaa den glade lulus og hele det frygiske Følge

Komme nu frem. Æneas, den smukkeste Mand af dem alle,

Møder som Jagtdeltager og blander sin Skare med hendes.

Ret som Apollo — der vandrer fra Lyciens Vinter og Xanthus
Bort til det mødrene Delos og fejrer sin Kordans, imedens
Baade Kretenser, Dryoper og selv Agathyrser med deres

Hel tatoverede Lemmer om Altrene støje i Blanding;

Selv paa Cynthus's Aase han vandrer og samler sit Haar, der

Ned fra den venlige Pande sig bølger, og binder det fast med
Gulddiademet, og alle hans Vaaben om Skuldrene tone —
Lige saa værdigt Æneas gik, og en lignende Skønhed
Lyser der straalende frem fra det herlige Aasyn. Og da man
Kom til de skyhøje Bjærge og Vildtets uvejbare Ophold,
Drives fra Klippernes Toppe de bjærgfødte Geder, og disse

Løbe ad Aasene ned, mens samtidig talrige Hjorte

Ile paa modsat Side i Løb ad de udstrakte aabne
Marker og samle i Flugten de støvede Flokke til eet og
Flygte fra Bjærgene. Inde i Dalenes Midte den unge
Askanius ved den fyrige Hest sig fornøjer og rider

Snart nu den ene og snart saa den anden forbi i Galop og
Nærer det brændende Ønske, at mellem de kraftløse Dyr det

Maatte forundes ham enten et skummende Vildsvin at møde.
Eller at ned fra Bjærget en brandgul Løve der kom nu.

Himlen imidlertid alt nu begynder at oprøres; voldsomt
Bryder et Uvejr løs, og der følger et øsende Skybrud
Blandet med Hagel, og spredt nu det tyriske Følge og alle

Unge fra Troja og selv den dardaniske Ætling af Venus
Søge ad Markerne, drevne af Frygt, ad forskellige Veje

Dækkende Ly, medens Vandet i Strømme fra Bjærgene styrter.

Helten fra Troja og Dido nu komme til selvsamme Grotte.

Først saa Tellus og Juno, Gudinden for Ægteskabsbaandet,
Give Signalet, og Luften som Vidne til Brylluppets Time
Straaler af Lynenes Glimt, og fra Toppen af Bjærget man hører

Nymfernes jamrende Raab. Hin Dag blev ogsaa den første

Aarsag til Sorger og Død. Ej mere nu Dido bevæges
Hverken af Anstand eller af Rygte, og ikke hun agter

Længer sin Elskov at skjule; hun kalder det Ægteskab; dette

Bliver nu Navnet, hun vælger, for dermed at skjule sin Brøde.

Lyciens Vinter. I Byen Pataia i Lycien havde Apollo et berømt Orakel.

Xanthus er her den lyciske Flod ved Byen af samme Navn og ikke Floden
ved Troja. Mødrene Delos, fordi Latona (Leto) forfulgt af Juno paa Delos
fødte Apollo og Diana. Dryoperne: et Folkeslag i Epirus. Agathyrserne:
et skythisk Folkeslag i det nuværende Siebenbiirgen. , Cynthus, et Bjærg paa
Delos. Tellus: Jordensom ernærende Guddom.
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Straks gaar Fama igennem de mægtige libyske Stæder,

Fama, det hurtigste Onde, man nogentid finder i Verden;

Magt hun ved Hastighed vinder, hun Kræfter erhverver ved \andring;

F(trst er hun hlle af Frygt, dog snart hun sig hæver i Vejret,

Træder paa Jorden og skjuler i Himmelens Skyer sit Hoved.

Jorden, Almoderen, tirret ved Gudernes Vrede, som sidste

Barn hende fodte og Soster til Fnceladus og til Cous,

Hurtig til Fods samt hastig i Vingernes Flugt og et ganske

Ciyseligt Udyr, vældig, og lige saa mange som Kroppens

Fjer ere Øjnenes Tal, som sig aarvaagne skjule derunder,

Lige saa mange -- det lyder forunderligt — Tunger og Munde
Udsende Stemmer, og lige saa talrige Orer hun spidser.

Hvinende flagrer om Natten hun midt gennem Luftens og Jordens

Morke og lukker ej Ojet til fredelig Søvn, og om Dagen

Sidder hun enten paa Vagt højt oppe paa Boligers Mønning

Filer paa knejsende Taarne og skrækker de mægtige Byer

Lige saa sejg i det falske og slette som Sandheds-Forkynder.

Skadefro fyldte med al Slags Tale hun Folk, og hun delte

Ligeligt Talen imellem det sande og usande: hid var

Helten Æneas kommen, en Mand af Trojanernes Stamme,

Ham nu den dejlige Dido sig valgte som værdig til Husbond:

Sammen de dosede hen i Blodagtighed hele den lange

X'inter, og ikke de tænkte paa Riger, men skammelig Elskov

Havde dem grebet. Gudinden i Mændenes blunde nu spreder

Disse afskylige Ord, og hun vender saa straks sine Fjed til

Kongen larbas, opflammer hans Sjæl og forøger hans Vrede.

Denne larbas, som Son var af Hammon og født af en rovet

Nymfe fra hint garamantiske Land, i sit vidtstrakte Rige

Havde for Juppiter bygget et hundrede mægtige Templer,

Opstillet hundrede Altre og viet en Ild, der bestandig

Brænder som Gudernes Vagt til evindelig Tid, og med Blod af

Offerdyr fededes Jorden, og Rummene stod som i Blomst med
Brogede Kranse. Afsindig af Smerte og bragt ved det bitre

Rygte i stærkere Flamme, man siger, at ydmyg han lod med
Oprakte Hænder og midt blandt Gudernes >Iagter og Altre

Brændende Bøn opstige til Juppiter: »ser du nu dette,

Juppiter, Almagts-Gud! du, hvem det maurusiske Folk nu,

Naar det har Maaltidet holdt paa broderede Hynder, som Offer

Fama: Rygtet personificeret var Datter af Terra, Jorden. Tirret al Guder-
nes Vrede, fordi Juppiter med sine Søskende ved Cyklopernes Hjælp havde

besejret hendes Børn, Titanerne, og kastet dem ned i Tartaros's Mørke. Ence-
ladus, en af Giganterne, dræbtes af Juppiter og blev lagt under Ætna. Cøus
var Titan og Fader til Latona. liammon rr^ Amm on , den i Skikkelse af en

Væder i .\frika dyrkede Juppiter, hvis Orakel var det berømteste, (i araman-
terne: et Folkeslag i det indre Afrika, syd for Gætulerne. Hundrede Temp-
ler; Tallet hundrede betegner ved Offerhandlinger, Paakaldelser af Guderne o. s. v.

som et helligt Tal kun et stort Antal. Maurusiske = mauretaniske. Har
Maaltidet holdt, idet Drikofret først bragtes efter endt Maaltid.
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Bringer Lenæus's Vædske? Mon, Fader! naar Trynet du svinger,

Uden al Grund vi dig frygte, og Glimtene oppe i Luften

Ikkun forgæves os skrække og frembringe Drøn uden Virkning?

Kvinden — som flakkende om har betalt for her i vort Land at

Bygge sin hel uanselige Stad — hvem Stranden vi gav at

Pløje og Ret over Stedet, forkaster mit Ægteskabstilbud,

Medens hun optager denne Æneas som Herre i Riget.

Nu skal jo saadan en Paris med Følget af Mænd uden Manddom
Svøbt i Mæoniens Mitra om Hagen med salvede Lokker

Nyde sit Rov: jeg bringer naturligvis stedse til dine

Templer min Gave og kærligt jeg plejer et taabeligt Rygte.«

Ham, som bad saaledes og rørte med Hænderne Altret,

Nu den almægtige hørte og vendte sit Øje mod Stadens

Kongeborg samt det forelskede Par, som forglemte et hidtil

Hæderligt Rygte. Han straks tiltaler Merkur og ham giver

Følgende Ordre: »min Søn! gaa hen nu og kald paa Zefyrer,

Glid saa paa Vingerne ned, tiltal den dardaniske Drot, som
Dvæler i Tyrier-Byen Karthago uden at tage

Hensyn til Stæderne, hvilke ham Skæbnen har lovet, og bring ham
Rask gennem Luften mit Ord: »som en saadan har ikke hans skønne

Moder mig lovet ham; ikke har derfor hun to Gange frelst ham
Midt ud af Grækernes Vaaben, men blive han skulde jo den, som
Kunde Italien styre med alle de mægtige Folk og

Krigenes Bulder, og Slægten han skulde forplante fra Teucers

Ældgamle Blod samt tvinge ved Love den samlede Jordkreds.

Findes der slet ingen Hæder for saadan Daad, der ham ægger,

Agter han ikke for egen Berømmelse selv nu at kæmpe,
Skal han da misunde ogsaa som Fader sin Askanius de

Romerske Højer Hvad tænker han paa? Hvad haaber han, siden

Midt i det fjendtlige Folk han nu dvæler og ikke vil tage

Hensyn til Slægt i Ausoniens Land og laviniske Marker.

Sejle han skal. Det er Sagen. Du melder ham dette fra mig nu.«

Saaledes talte han. Hin sig bereder nu straks til sin store

Faders Befahng at lyde, og først han til Fødderne gyldne

Vingesandaler befæster, som bære ham højt gennem Luften

Lig med den hurtige Vind over Hav eller Jord, og han derpaa

Tager sin Stav. — Han med denne de dødblege Sjæle fra Orkus

Lenæus: Tilnavn til Bakchus. Mænd uden Manddom. Ved dette Udtryk

sigtes tillige til Cybeledyrkelsen. Cybeles Præster, de saakaldte Galler, vare

Gildinger. Mæonien var et Landskab i Lydien, og Mitra en Hovedbedækning
i Form af en Hue, der gik ned over Ørerne og blev bunden under Hagen. I

Grækenland og Rom blev den kun baaren af JCvinder og kvindagtige Mænd.
Et taabeligt Rygte, nemlig at han var Ammons Søn. Zefyrer: Vesten-

vinde. To Gange frelst ham: nemlig ved Trojas Ødelæggelse og tidligere,

da han ved Troja blev angreben af Diomedes. Mægtige Folk: Æneas kæm-
pede med Latinerne, Kampanerne, Samniterne og Etruskerne. Orkus: Under-

verdenens Gud. Pluto.
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Kalder tilbage, og andre han sender til Tartaras Morke,

Giver og borttager Sovnen og Øjnene aabner fra Doden —
Lid han jo fæster til denne og bortjager Vindene, flyver

Gennem de hvirvlende Skyer og, medens han farer afsted, han

Ser allerede i Flugten den haardfore Atlas's Top og

Skyhoje Sider, en Atlas, som stotter med Issen en Himmel,

Medens han stedse har rundt om sit (irantræ-bærende Hoved
Graalige Skyer og piskes af Storme og Regn, og hans Skuldre

Dækkes af Sneen, som faldt, og fra Oldingens Hage der styrter

Floder, og Skæget er hel stivfrosset af isnende Kulde.

Her den cylleniske Gud forst standser sin Fart, og han glider

Stille paa Vingerne hen, saa styrter han hovedkulds ned med
Hele sit Legemes Vægt imod Havet og ligner en Fugl, som
Rundt ved Kyster og rundt om et fiskerigt Skær sig i Flugten

Lavt over Vandet bevæger. Aldeles som denne nu flyver

Han, som blev fodt paa Cyllene og kom fra sin Moders
Fader, som Bud mellem Himmel og Jord til den sandede Kyst ved

Libyens I,and, og han skar gennem Vindene. Lige saa snart han

Naaede hen til de hojst uanselige Huse ved Hjælp af

Sine bevingede Fodder, han ser Æneas, som Grundvold
Lægger til Borge og skaber af Husene nye. Hans Sværd var

Glimrende prydet med gulgron Lispis, og ned fra hans Skuldre

Hang der en Kappe, som straaler i Glans fra det tyriske Purpur

;

Selv havde Dido vævet den dejlige Gave og virket

Fintspundne Guldtraade ind i sit Væv. Straks siger Merkur da

:

»Altsaa du Grundvold lægger nu her til det hoje Karthagor

Her du jo bygger som Træl for en Viv paa en nydelig Stad nu.

Du, som har glemt baade Rige og alt, hvad der hviler paa dig kun.

Gudernes Konge har selv mig nu sendt fra det høje Olympus,

Han, som med Almagts-Kraft baade Himlen og Jorden i Kredsgang
Drejer omkring, og han bod mig, at rask gennem Luften jeg skulde

Bringe dig dette hans Bud : hvad tænker du paa eller haaber,

Siden du her i det libyske Land hendoser din Fritid?

Findes der slet ingen Hæder for saadan Daad, at du ægges,

Agter du ikke for egen Berommelse selv nu at kæmpe,
Hensyn skal du dog tage til Askanius i hans Opvækst
Samt til din Arving lulus og dennes Forhaabninger, ham, hvem
Hele Italiens Rige og hele det romerske Land er

Skænket som Gave af Skæbnen.« Idet den cylleniske Gud nu

Udtalte dette, forlod under Talen han Menneske-Blikket;

Bort i den dunlette Luft han for Øjnene svandt som en Taage.

Tartarus: Underverdenen. Atlas, Søn af Japetus og Klymene, blev af I'er-

seus, da han som Mauretaniens Konge nægtede at modtage denne, ved Hjælp af

Medusahovedet forvandlet til Bjærget Atlas. Bjærget Cyllene i Arkadien var

efter Mythen Merkurs Fødested. Moders Fader; Merkur var Søn af Juppiter

og Atlas's Datter Maja.



72 Bog IV, V. 306-348.

Ganske betagen af Synet Æneas forstummer, og Haaret

Rejser af Rædsel sig stift, og hans Stemme i Struben er fængslet.

Slaaet til Jorden ved slig Advarsel og Gudernes Paabud
Higer han efter ved Flugt at forlade den elskede Jordbund:
Ak dog! Hvad skal han gore: Hvorledes skal vove han fore

Ordene frem for sin Dronning, der brænder af Lidenskab? Hvorfra
Skal han Begyndelsen gore? Sin hurtige Tanke han vender

Snart hid, snart did, forer den rundt til forskellige Sider,

Lader den gennemgaa alt. Men imedens han vakler, ham synes

Denne Beslutning nu bedst: Sergestus han kalder og Mnestheus
Dertil Helten Serestus og byder at tavse de skulle

Flaaden nu sejlklar gore og Folkene samle paa Stranden,

Skaffe Udrustning til Veje og lade som vidste de ikke,

Hvad der var Grunden til denne Forandring; imidlertid vilde

Selv han nu finde — imedens den herlige Dido var hermed
Hel ubekendt samt aldrig jo tænkte det muligt, at saadan
Elskovs-Pagt kunde brydes — Anledning og gunstigste Tid til

Tale og heldigste Maade til Sagen at ende. De alle

Hurtigt Befalingen lyde med Glæde og handie som paabudt.

Dronningen aner dog Svigen, thi hvem kan en elskende skuffe ^

Først hun det kommende Rore sig mærker og frygter for alt og
Selv for det trygge. Desuden bekræfter den hæshge Fama
Ogsaa, at Flaaden man ruster og Rejsen bereder, og herved
Bliver hun ganske betagen. Hun raadvild raser og harmfuld
Farer afsindig hun Byen igennem og ligner Thyiaden,
Hun, som jo farer af Sted, naar de hellige Kar man i Templet
Rører, og hidses til Rasen ved Treaars-Festemes Vildhed,

Lige saa snart hun kan hore det Skrig: »eja Bakchus« og bliver

Kaldt til Cithæron om Natten ved larmende Raaben. Men dog hun
Henvender endehg Ordet til selve Æneas og siger:

»Haabet du havde vel ogsaa, du troløse! dolge at kunne
Saadan Uret og bort fra mit Land nu at rejse i Stilhed?

Holder da Kærlighed ikke dig her, ej Haanden, jeg tidlig

Rakte i Venskab, eller den Tanke, at Dido skal do den
Grusomme Død? Ja selv du ved Vintertid ruster din Flaade,

Medens du skyndsomt agter at drage paa Havet og det jo

Midt under Stormenes Rasen, du grusomme! Hvorfor nu dette?

Selv om du ikke nu søgte til fremmede Marker og ganske
Ukendte Hjem, men du havde dit fædrene ældgamle Troja
Staaende fast, mon du Troja med Flaaden da søgte igennem
Havenes oprørte Bolger? Mon mig du vil flygte? Ved disse

Taarer og denne din Haand jeg besværger dig — eftersom nu jeg

Stakkel jo ikke har levnet mig andet — ved Ægteskabspagten

Treaar s-F esterne. Paa Bjærget Cithæron 1 den sydvestlige Del af Bøotien,
der var helliget Muserne og Bakchus, fejrede Thebanerne deres Bakchanalier.
Bakchantinderne benævnedes ogsaa Thy i ad er. Paa Festdage bleve Templerne
aabnede og de hellige Kar bragte frem.



Bog IV, V. 349- 39^. 73

Samt ved det Bryllup, vi have begyndt, hvis til Tak jeg af dig har

Gjort mig fortjent, og du fundet har ringeste (ilæde ved mig, saa

Beder jeg: hav dog Medynk med Huset, som falder, og dersom

Bøn kan mig hjælpe endnu, saa opgiv denne Beslutning.

Libyske Folk og Nomaders Tyranner mig hade for din Skyld,

Tyrus's Folk er mig fjendsk og min Ærbarhed ofret for d i n Skyld

Ogsaa mit forrige Rygte, ved hvilket alene jeg steg mod
Himlen i Hæder. Til hvem dog lader du her mig tilbage

Doende, Gæsteven! siden jo denne Benævnelse bhver

Ene tilbage fra Manden. Men hvorfor tover jeg? Indtil

Pygmalion, min Broder, maaske nedriver mig Staden,

Eller Gætulernes Konge larbas mig tager til Fange?

Havde jeg blot undfanget et Afkom forend du flygter,

Spogte i Borgen en lille Æneas, dit udtrykte Billed,

Vilde jeg ikke mig fole saa ganske forladt og som Fange.«

Saa hun nu talte. Han stod med stirrende Øjne paa Grund af

Juppitcrs Paabud og tvang sin Bekymring tilbage i Hjertet.

Endelig sagde han kort: »jeg aldrig, Dronning! vil nægte

Dine Fortjenesters Tal, hvor mange du ogsaa kan nævne,

Aldrig ej heller jeg blive vil træt af at mindes Elissa,

Lige saa længe som selv jeg mig mindes og Livskraften styrer

Dette mit Legeme. Kort jeg min Sag vil forsvare. Jeg hverken

Havde det Haab, at jeg kunde fordolge min Flugt — du maa ikke

Tænke saaledes — ej heller forlangt nogensinde jeg har jo

Retmæssigt Ægteskab eller har sluttet en saadan Forening.

Dersom Skæbnen mig tillod at henleve Livet som selv jeg

Kunde det styre, og bringe til Ro mine Sorger, naar selv jeg

Onskede, vilde jeg forst dog sørge for Troja og mines

Elskede Rester, og staa skulde Priamus's knejsende Hus, og

Bygget jeg havde de Slagne et genfødt Pergama. Dog nu

Byder mig Gryneas Guddom Apollo at søge at naa det

Store Italiens Land og Oraklet i Lycien ogsaa.

Der er min Kærlighed, der er mit Fædreland. Dersom Karthagos

Templer og Synet af Byen i Libyen holder dig her som
Fønicerinde tilbage, vil ej du da Teukrerne unde
Boliger hist i Ausoniens Land? Vi have vel ogsaa

Lov til de fremmede Lande at søge. Naar Natten bedækker

Jorden med fugtige Skygger, og lysende Stjerner sig vise,

Ser jeg i Drømme min Fader Anchises's sorgfulde Billed

Minde og skrække og tænker paa Askaniiis og den Uret,

Hvilken jeg gør mod det elskede Barn, som jeg her nu bedrager

For det hesperiske Rige og Marker, som Skæbnen ham giver.

Her har desuden nu Gudernes Tolk, som af Juppiter sendtes,

— Ja, ved mit Hoved jeg sværger og dit — mig jo bragt gennem Luften

Noma tierne = Numiderne. Elissa var et andet Navn, som I >ido havde.

Gryiiea: en By i ,Kolis med et Tempel for Apollo. Oraklet i Lycien =r

i Apollos Orakel i Patara.
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Hurtigt et Bud; selv saa jeg jo Guden i Dagslysets Klarhed,

Dengang han traadte i Byen, og hørte hans Stemme med egne

Øren. Saa hør dog op med at hidse ved saadanne Klager

Baade dig selv samt mig. Jeg kun nødig Italien søger.«

Alt har hun længe fra Siden betragtet den talende nøje,

Vendt sine Blikke nu hid og nu did og har mønstret med tavse

Øjne hans hele Person, saa siger hun opfyldt af Harme:
»Troløse! ej er din Moder Gudinde, og Dardanus ej er

Ophav til Slægten, men født har dig Kaukasusbjærget med sine

Skyhøje stenhaarde Klipper, og selve Hyrkaniens Tigre

Have dig ammet. Og hvortil Forstillelse her? Eller hvad kan
Værre mig træffe, saalænge jeg lever? Har sukket maaske han
Medens jeg græd? Har han sænket sit Blik? Har besejret han maattet

Udgyde Taarer? Har ynket han Kvinden, som elsker? Hvad andet

Kunde jeg tænke saa haardt? Ej se vil den mægtige Juno
Ej den saturniske Fader paa dette med gunstige Øjne.

Intetsteds findes der længer paalidelig Troskab. Jeg optog

Ham som en skibbrudden trængende Mand, og afsindig jeg gav ham
Del i mit Rige

;
jeg frelste hans Flaade, som alt var fortabt, og

Drog hans Fæller af Fare og Død. Ak! Furiers Rasen
Fylder mit Bryst! Nu bringer Apollo som Varsler, Oraklet

Hist i det lyciske Land, ja Gudernes Tolk, som jo bliver

Udsendt af Juppiter selv, ham ad Luften en gyselig Ordre.

Det er et Arbejde rigtig for Guderne; saadanne Sager

Ængste de rolige Guder. Jeg holder dig ikke tilbage.

Indvender intet mod alt, hvad du siger. Saa rejs kun og stræb at

Komme med Vindenes Hjælp til Italiens Land, og ad Havet
Søg til dit Rige. Jeg haaber tilvisse, ifald da de fromme
Guddomme noget formaa, at du midt blandt Skærene lider

Straf som forskyldt, og at ofte du kaldende raabe vil: Dido.

Fjernt jeg med Dødsild følger, og naar saa den iskolde Død har

Livskraften ført fra mit Legeme bort, overalt jeg som Skygge
Møder dig. Slette! du lide vil Straf. Jeg vil hore det. Rygtet

Herom komme vil ned til de afdodes Sjæle i Dybet.«

Hermed hun afbryder midt under Talen, og syg hun fra Lyset

Flygter og vender sig bort fra hans Øjne og lader ham ene,

Medens han tøver af Frygt med at tale, uagtet han gerne

Sige vil meget. Hun synker da sammen, og Ternerne tage

Legemet op og det lægge paa Lejet i Kamret af Marmor.

Skønt nu den fromme Æneas har Ønsket at mildne ved Trøst den
Sørgendes Smerte og jage ved Ord hendes Sorger paa Flugt, og
Dybt han maa sukke og føler sit Hjerte af Kærligheds-Fylden

Bragt til at vakle, saa følger han dog, hvad Guderne bød, og
Atter han Flaaden besøger. Men Teukrerne tage paa Værket
Fat med al Iver og trække de knejsende Skibe fra hele

Hyrkanerne boede ved det kaspiske Hav.
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Stranden i Havet. Nu svømme de begede Skibe, og ud fra

Skovene lovrige (irene man bringer til Aarer, og Tommer,
Uforarbejdet, og tænker paa Flugten med Glæde. Man ser dem
Vandre til Stranden i Skarer fra samtlige Dele af Byen:

Ret som naar Myrerne tænke paa Vinteren, plyndre den store

Dynge af Korn og den bringe i Hus, og de sortladne Sværme
Vandre paa Markerne om, og de bort gennem Græsset ad snævre

Stier nu hjembringe Byttet. Mens nogle besværligt de store

Korn maa stode med Skuldrene frem, er der andre, som slutte

Sværmen og straffe de lade, og Travlhed hersker paa Stien.

Hvad mon du folte vel, Dido! da dette du havde for Oje?

Hvor har du sukket ved oppe fra Borgen at se paa den vide

Vrimlende Strandbred og se for dit Øje det udstrakte Hav, som
Oprortes under de vældige Raab ! Ulyksalige Elskov

!

Hvortil tvinger du ikke dog Menneske-Hjertet! Hun Tilflugt

Atter maa tage til Taarer, hun nodes til atter at prove

Bonner og ydmygt at boje sin Stolthed for Elskovens Magt, at

Intet hun uforsøgt lader og vandrer forgæves i Doden.
»Anna! kan Travlheden se du paa hele den udstrakte Strandl)red?

Rundt fra have de samlet sig. Sejlene kalde paa Vinden,

Folkene have med Fryd allerede nu Bagstavnen kranset.

Havde jeg kunnet blot vente mig saadan Smerte, jeg sikkert

Kunde den bære, min Soster! Du dette alene maa dog nu
Gore, min Anna ! for mig, din usalige Søster, thi dig kun
Viste den troløse Venskab, og dig han betroede selv de

Skjulteste Tanker; du vidste alene paa passende Tid og

Maade at faa ham i Tale; saa gaa nu, min Soster! og tal med
Denne hovmodige Fjende : jeg ikke i Aulis har svoret

Sammen med Grækerne Død over hele Trojanernes Folk, jeg

Ikke til Pergamum sendt har min Flaade, og ikke jeg har jo

Krænket i Døden hans Fader Anchises's Sjæl eller Aske,

Hvorfor da nægte at aabne sit stenhaarde Ore for Ordet?

Hvorfor nu saadan Hast? Lad derfor ham give den stakkels

Elskende Kvinde kun dette som Gave, den sidste: at her han

Vente vil baadc paa lettere Flugt og paa gunstige Vinde.

Ej vil jeg bede ham mere om Fortidens Ægteskab, hvilket

Selv han forraadte, og ej om at opgive dette sit skønne

Latium eller sit Rige at slippe ; jeg beder ham kun om
Lidet betydende Tid som en Frist og en Ro for mit Afsind,

Indtil min Skæbne mig lærer besejret at leve i Smerte.

Saadan Gunst jeg nu beder mig vist som den sidste — ja hav nu
Medynk med Søsteren — dersom du bringer mig dette som Gave,

Mange Gang dobbelt jeg giver tilbage igen det i Døden.«

Aulis.' en Søstad i Bøotien, hvor Grækernes Flaade samledes til Toget mod
Troja. I Døden: vistnok saaledes at forstaa, at Riget ved Didos Død vilde

tilfalde Søsteren.
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Saaledes bad hun, og Bønnen og Taarerne bragte den stakkels

Søster nu atter og atter Æneas. Men ikke ved nogen

Graad han bevæges, og ej han tilgængeHg bhver for Bonner;

Skæbnen ham hindrer, og Guden tillukker hans venlige Øren.

Ligesom kappende Storme paa Alperne søge at vælte,

Medens de rundt angribe med Blæsen, et Egetræs stærke

Aarrige Stamme — man hører det hvine, det rystes, og Løvet

Jorden bedækker i Lag, men det selv staar fast paa sin Klippe,

Medens det strækker sin Krone mod Himmelen op til en Højde

Svarende ganske til Maalet af Roden, som strækker sig ned mod
Tartarus's Dyb — saaledes angribes nu Helten fra mange
Sider med stadige Bonner, og Sorgerne dybt i sit ædle

Hjerte han foler, men dog hans Beslutning urokkelig bliver

Ikkun den samme, og Taarer, som udg}'des, udrette intet.

Ganske ulykkelig beder nu Dido, forskrækket ved denne

Sorgfulde Skæbne, om Døden og ledes endog ved at skue

Selve den hvælvede Himmel. Og for at end mere hun skulde

Føre sin tagne Beslutning igennem og slukke sit Livslys,

Ser hun — det ganske forfærdeligt er at fortælle — da sine

Gaver hun lagde nu ned paa de Røgelse-brændende Altre,

Vinen, hun udgød, blive forvandlet til gyseligt Blod og

Selve den hellige Vædske at sortne. Hun ikke til nogen.

Selv ej Søsteren, Synet fortalte. Desuden der fandtes

Inde i Boligen ogsaa et Tempel af Marmor for hendes

Afdøde Mand omvundet med festlige Kranse og uldne

Snehvide Baand, og hun holdt det i mærkelig Ære. Fra dette

Syntes hun høre, naar Natten udgød over Jorden sit Mørke,

Udraab og Ord fra sin kaldende Mand, og den ensomme Ugle
Klage sin Dødssang oppe paa Taget og lade de lange

Toner sig ende i Graad, medens talrige varslende Ord fra

Hellige Spaamænd hende desuden forskrække med deres

Ulykkevarslende Minden. Æneas's Haardhed i Drømme
Gør hende hel afsindig; man ser hende altid alene

Overladt kun til sig selv samt uden Ledsagelse ofte

Gaa sig en længere Tur i det ensomme Land og at søge

Folket fra Tyrus : aldeles som Pentheus ser i sit Afsind

Furie-Skaren og synes at Solen sig viser som tvende

Sole og Theben som dobbelt, hvad eller som hin Agameranons
Søn, naar Orestes paa Scenen i Vanvid iler i Flugt fra

Moderen bort, som er væbnet med giftige Slanger og Brande,

Medens de hævnende Direr paa Tærskelen have sig lejret.

Pentheus, Konge i Theben, Søn af Echion og Agave, gjorde alt for at for-

hindre Bakchusdyrkelsen, men blev til Straf sønderreven af sin Moder og dennes
Søster. Orestes, Agamemnons Søn, dræbte sin Faders Mordere, nemlig Moderen
Klytemnestra og Ægisthiis. Tragikerne behandlede ofte dette Emne, og her skal

sigtes til et Stykke af Pakuvius, hvori Orestes efter sin Ven Pylades's Raad søger
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Da hun nu altsaa besejret af Smerten var endelig bleven

Greben af sandt Raseri, og hun havde besluttet at dø og

Drøftede Tiden og Maaden i Tankerne, skjulte hun dog i

Minerne Planen og lader et Haab fremlyse paa Panden

:

»Søster! en Udvej funden jeg har — lykønsk nu din Søster —
Denne mig gengiver ham eller løser min Kærligheds-Lænke.

Nær Oceanets Rand og den dalende Sol der jo ligger,

Hvor Æthiopernes Land har sin yderste Grænse, en Egn, hvor

Stedse den skyhøje Atlas paa Skuldrene omdrejer hele

Himlen bedækket med alle de straalende Stjerner, og herfra

Blev mig engang anvist en massylisk Præstinde, som havde

Hesperidernes Tempel at vogte og Dragen at give

Fode og passe paa Træet med hellige Grene og udstrø

Flvdende Honning og Valmuens Frø, som fremkalde Søvnen.

Denne nu lover ved sine Besværgelser Hjerter at lette,

Hvilke hun vil, og i andre at bringe den bitreste Smerte,

Flodernes Strømme at standse og Stjernernes Gang at forandre;

Afdødes Sjæle tillige om Natten hun kalder, du hører

Jorden at udstøde Brøl under Fødderne, ogsaa du ser, at

Avnboge stige fra Bjærgene ned. Du min elskede Søster! —
Dette jeg sværger ved Guder og dig og dit dejlige Hoved —
Nødig jeg tager min Tilflugt til Trolddomskunster. Men lønligt

Inde i Gaardsrummet rejs imod Himlen et Baal, og paa dette

Læg saa de Vaaben, som hin samvittighedsløse i Kamret
Hængte og efterlod, alt hvad der tilhørte ham og desuden

Ægteskabssengen, i hvilken jeg hentede Døden. Min Sjæl det

Glæder og selve Præstinden befaler at udslette alle

Minder om denne saa nedrige Mand.« Da dette var udtalt.

Tav hun, og samtidig blev hendes Ansigt bedækket af Bleghed.

Anna dog ikke nu tror, at en Søster vil dække ved nye

Ceremonier sin Død og hun fatter ej heller en saadan

Rasende Smerte i Søsterens Sjæl eller frygter det værre

Selv end dengang Sychæus blev dræbt, og hun adlyder Ordren.

Dengang Baalet var rejst imod Himlen i Gaardsrummets Indre

Mægtigt med Fyrretræbrande og afskaaret Stenegetømmer,

Omvinder Dronningen Stedet med blomstrende Kranse og Gravlov;

Ovenpaa Lejet hun nedlægger alt, hvad han efterlod, derpaa

Sværdet og Billedet — selv hun jo vidste, hvad ske der nu skulde.

Altre der rundtom staar, og Præstinden med flagrende Lokker
Kalder med lydelig Røst tre hundrede Gange de store

Apollos Tempel, men da han gaar derfra bliver i Udgangen overfalden af Hævn-
gudinderne =;Direrne. Massylerne, et afrikansk Folkeslag. H esperi-
derne: Døtre af Hesperus (eller Erebus) og Natten, vogtede de gyldne Æbler,
som Gæa gav Juno ved hendes Ikyllup med Juppiter. I Almindelighed hen-

lægges Hesperidernes Have til en i Nærheden af Atlas. Honningen og
Valmuen udstrøs for at holde fremmede borte fra Haven, ikke for at søvn-

dysse Dragen. Tre hundrede se Noten S. 69.



78 Bog IV, V. 562— 599-

Guder og Erebus, Chaos og Hekates Trillinge-Guddom,

Møen Dianas tre Fremtoninger. Stænket hun havde
Ogsaa med Vand, som hun sagde var øst af Avemus's Kilde.

Derpaa man søger og hoster med kobberne Leer, men kun i

Maaneskin, fuldmodne Urter med giftig og dræbende Saft og
Opsøger Kærlighedsmidlet, som rives fra nyfødte Hestes

Pande og ranes fra Hoppen, som fødte. Da Dido nu havde
Ofret ved Altrene Kornet og Hænderne hævet og stod med
Klædningen lost ombæltet, og trukket hun havde sin ene

Fod ud af Skoen, saa kalder hun, ganske bestemt paa at do nu,

Guder til Vidne og Skæbnens medvidende Stjerner, og derpaa

Retter hun Bønner til hver den Magt, som retfærdig og skønsom
Værner om alle, som elske og ej Genkærlighed mode.

Natten er kommen, og hen over Jorden en fredelig Slummer
Favner de mødige Lemmer, og Floder og oprørte Bølger

Have begyndt deres Ro, mens Stjernerne glide paa Banens
Midte, og Markerne hvile i Stilhed, og Kvæget og alle

Brogede Fugle og alt, hvad der lever i Søernes klare

Udbredte Vand eller nmdt paa de kratklædte Agre, sig henlagt

Have til Søvn i den rolige Nat. Den i Sjælen fortabte

Fønicerinde dog ikke; thi aldrig føler hun indre

Ro til at sove, og Hvile om Natten tilsteder hun ikke

Hjerte og Øjne, men Sorgen fordobles, og Elskoven kommer
Atter til Magten; hun raser og tumles af Bølgen i Vredens
Voldsomme Brænding. Hun tænker saaledes, og grublende disse

Tanker i Hjertet hun drøfter: o, hvad skal jeg gøre nu? Skal jeg

Atter forsøge til Spot nu de fordums Bejlere, ydmyg
Søge mig Ægteskab hist fra Nomaderne, hvem jeg saa mange
Gange har haanligt forkastet som Ægtemænd? Skal jeg da følge

Iliums Flaade og disse Trojaneres grove Befaling?

Dette vil glæde, kan tænke jeg, dem, som jeg lindrede før med
Hjælpende Haand, og taknemmeligt Sind for en ydet Velgerning

Er jo et blivende Mærke for Folk, som erindre. Men sæt, at

Ogsaa jeg vilde det, hvem tillader det eller vil tage

Mig den forhadte, paa denne hovmodige Flaade? Og kender
Ikke du, ak, du fortabte! og føler du ikke endnu den
Laomedontiske Slægts menederske Færd? Men om saa var?

Skal jeg da ene paa Flugt ledsage de jublende Søfolk

Erebus, Søn af Chaos og Natten; Mørkets Gud. Chaos er oprindelig det
uendelige tomme Rum, Mørket, der saa ved Jorden deles i det underjordiske
Mørke og Natten over Jorden. Denne Nat oplyses saa ved Æther og Hemera:
Lyset og Dagen. Hekate, Latonas Søster, beskytter Trolddom og Besværgelser
og identificeres med Luna og Diana; derfor fremstilles hun ofte med tre Hoveder
og har Magt i Underverdenen, paa Jorden og i Himlen. Avernus se Noten
S. 56. Kærlighedsmidlet: man benyttede som saadant en lille Udvækst, som
fandtes paa Panden af et Føl ved Fødselen og efter Folketroen blev afgnavet af
Hoppen. Kornet: en Blanding af knust Korn og Salt, som blev strøet paa
Offerdyret. Grove Befaling: hun mener: skal jeg tjene som Slavinde.
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Eller maaske optages paa Flaaden omgiven af mines

Talrige Skare og Folket fra Tyrusr Skal atter jeg fore

Dem, som jeg frelste fra Sidon med Nod, ud paa Havet og byde

Sejlet at hejse? Nej, hellere dø, som du har det fortjent, og

Bortjag Smerten med Sværdet. O Soster! besejret af mine

Klager du kastede forst dog mig, den afsindige, ind i

Saadanne Sorger og gav mig for Fjenden til Pris. Det blev ikke

Mig tilstedet at fore mit Liv uden Brode og uden

Ægteskabsbaand som et Dyr og at undgaa saadanne Onder.

Ej har jeg holdt den Ed, jeg har svoret Sychæus's Aske!

Dybt fra sit Bryst udsendte hun disse saa voldsomme Klager.

Alt var tilborligt i Orden, og ganske bestemt paa at rejse

Laa nu Æneas og sov paa den knejsende Forstavn. I Dromme
Atter nu Guden ham syntes at komme tilbage med samme
Aasyn og Skikkelse, atter at minde paa selvsamme Maade
Lignende ganske Merkur i sin Farve, i Stemme og blonde

Lokker og Legemets hele i Ungdom straalende Ynde:
»Son af Gudinden I kan sove du her under saadanne Forhold?

Ser du da ikke de Farer, som truende mode dig rundt fra?

Horer du ikke, hvorledes Zefyrerne blæse til Medbør?
O du afsindige! Hun i sit Hjerte nu tænker paa Svig og
Skammelig Uret ganske bestemt paa at do, og i Vredens
Brusende Brænding hun bolger. Saa skynd dig nu hurtig paa Flugt, mens
Lejlighed gives til Flugt. Du vil snart faa Havet at skue

Furet af Skibe, og se du vil fjendtlige Fakler at skinne,

Strandbredden lyse af Flammer, ifald Aurora dig naar, mens
Her du ved Landjorden dvæler. Saa skynd dig og bort med al Tøven ;

Kvinden er altid et saare foranderligt, lunefuldt Væsen.«
Dette han sagde, og derpaa han svandt i det natlige Morke.
Straks Æneas, forskrækket ved pludseligt Morke, sig hurtigt

Rejser fra Søvnen og skynder paa Folkene : op nu af Søvnen
Mænd, i en Fart! Tag Plads nu ved Aarerne! Hejs os nu hurtigt

Sejlene op; thi atter er sendt os en Gud fra den hoje

Himmel, som byder os hurtigt at ile paa Flugt og at kappe
Alle de snoede Tov, som os holde ved Landet. Vi følge

Dig, du hellige Gud! hvem ogsaa du er, og vi atter

Jublende lyde dit Bud. Saa vær nu til Stede og hjælp os

Xaadig og frem du paa Himlen os føre de gunstige Stjerner.«

Dette han sagde og river af Skeden det blinkende Sværd og
Rammer saa Bagstavnstovet med dette sit blottede Vaaben.
Selvsamme Ivrighed griber dem alle; de Aarerne snappe,

Styrte omkring og forlade saa Kysten, mens Havet sig skjuler

Under den sejlende Flaade. Men Folkene strænge sig an, og
Atter de Havskummet vælte og Havet med Aarerne feje.

J'ludseligt Morke. Idet Guderne vise sig i Drommene omgivne af straalende
Lys, vækker ved deres Bortgang det pludselige Morke den sovende.
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Hen over Jorden x\urora nu spredte det lysende første

Dagskær, idet hun forlod Tithonus's gulgule Leje

;

Dengang Dronningen ser fra sit Udkig Dagen at bryde

Lysende frem samt Flaaden at lobe for svulmende Sejl og
Kysten og Havnene tomme for Rorfolk, slog hun med Haanden
Gentagne Gange sit dejlige Bryst, og hun rev i de blonde

Lokker og sagde: »skal bort han nu sejle, ved Juppiter, denne
Fremmede Mand ? Skal han spotte min Dronningemagt ? Vil man gribe

Vaaben da ej og forfølge fra hele min By, medens andre

Fore min Flaade af Havnen i Hast? Saa skynd eder bringe

Brande, og Vaabnene frem! brug Aaren! Hvad er det, jeg siger?

Hvor er jeg henne? Og hvad for et Vanvid forandrer min Tanke?
Ulyksalige Dido ! nu Troskabsbrudet du mindes

;

Bedre det vistnok havde sig passet, da Magten du gav ham.
Her er Beviset for Eder og Løfter fra Manden, som siges

Slægtens beskyttende Guder at have paa Skibene medbragt,

Ligesom bort han paa Skuldrene bar sin bedagede Fader!

Kunde jeg bortført ikke ham have og splittet hans Krop og
Spredt den i Havet og myrdet hans Fæller med Sværdet og selve

Askaniiis og ham stillet paa Bordet som Faderens Maaltid?

Tvivlsomt havde maaske dog Udfaldet været af Kampen.
Hvad saa? Hvem dog skulde jeg frygte i Døden? Jeg kunde
Ild have stukket paa Flaaden i Havnen og Flammerne ladet

Fare ad Tofterne hen og tilintetgjort Fader og Søn og
Slægten med disse og kastet mig derpaa selv ind i Ilden.

Sol ! du, som kaster dit Lys over alt, hvad der virkes paa Jorden

;

Juno! du, som er Vidne og Mægler for Kærlighedssorger;

Hekate! du, som anraabes om Natten med Hylen paa alle

Byernes Korsveje; alle I straffende Direr! I Guder!
Mærk eder dette, I alle, som hævne EHssa i Døden,
Vend eders Guddom hen mod min Lidelse, hvad den fortjener,

Hør mine Bønner nu : dersom det bliver nødvendigt og selve

Juppiters Vilje det fordrer, og Skæbnen har fast det bestemt, at

Denne usalige Mand skal komme til Havn og til Landjord,

Lad ham landflygtig da, reven med Magt af lulus's Favntag,

Ængstet med Vaaben og Krig af et Folk, der er mægtigt i Kampe,
Raabe om Bistand og se sine Mænd uværdigt at falde;

Lad ham, naar ind under skammelig Fred han har ladet sig tvinge.

Ikke da nyde sit Rige og ikke det ønskede Livslys,

Lad ham da falde, forinden hans Time var kommen, og lad ham
Ligge ujordet paa Sandet. Jeg herom beder, og denne
Bøn er den sidste, min Stemme skal opsende inden min Dødskamp.

Tithonus: Aurora var først gift med Astræos, derpaa med Orion, og endelig

med Laomedons Søn Tithonus. For denne opnaaede hun af Guderne evigt Liv,

men da hun ikke havde bedt om Ungdom, skrumpede han ind til en Græshoppe.
Landflygtig: Æneas maatte i Latium flygte og . søge Hjælp hos Evander.
Ujordet: Æneas's Lig blev ikke fundet.
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Tyrier! hele hans Stamme og hele hans kommende Slægt med
Had I forfolge, og dette I skænke min Aske som Gave!

Ej mellem Folkene herske skal Kærlighed, ej skal der Forbund

Være, men frem lad en Hævner engang opvokse af vore

Knogler, og baade med Ild og med Sværd han forfolge skal hele

Denne dardaniske Nybygger-Slægt baade nu og i Fremtid,

Naarsomhelst Kræfterne blive for Haanden. Jeg opsender Bon om
Kyster mod Kyster og Bolger mod Bolger og Vaaben mod Vaaben

\

Lad dem da kæmpe nu, baade de selv og det senere Afkom.«

Dette hun siger og vender sin Tanke til alt for at søge

Hurtigst muligt at slukke sit Livslys, hvilket hun hader,

Derpaa siger hun kort nu til Barce, Sychæus's Amme,
Hendes var nemlig forvandlet til Aske i Fædrenelandet

:

»Bring mig, du kærlige Amme, nu herhen Anna, min Soster,

Sig, at hun hurtigt sig stænker med rindende Vand og tillige

Medbringer Dyr samt alle forordnede sonende Ofre,

Lad hende mode saaledes, og selv du om Tindingen binder

Hellige Baand. Jeg agter at fuldfore Ofret, som efter

Skik jeg begyndte at bringe den stygiske Juppiter, samt at

Gore paa Kummeren Ende og denne dardaniske Høvdings

Baal nu til Flammen at skænke.« Hun talte saaledes, og Ammen
Trippede ivrig afsted paa de aldrende Fodder. Men Dido,

Ganske forfærdet og ligesom vild i sit grusomme Forsæt,

Ruller de blodstænkte Øjne omkring; paa de skælvende Kinder

Tegne sig Pletter, og bleg ved den nær forestaaende Død hun

Styrter i Gaardsrummet ind, og hun fuldkommen sansebetagen

Stiger paa Baalet, og ud det dardaniske Sværd hun saa drager,

Hvilket erhvervet hun havde som Gave — dog ikke til dette.

Dengang hun saa den trojanske Beklædning og Lejet, hun kendte,

Standsede lidt hun i Taarer og Tanker og lagde sig hen paa

Lejet, og Ordene, hvilke hun sidst udtalte nu, vare

:

»Alle I Minder saa kære, mens Guder og Skæbnen det undte,

Modtag dette mit Liv og befri mig fra saadanne Sorger.

Levet jeg har, og den Bane, som Skæbnen mig gav, har jeg vandret;

Nu skal mit store Afbillede gaa til sit Sted under Jorden.

Grund har jeg lagt til den stolteste By, jeg har set mine egne

Mure sig rejse, min Mand har jeg hævnet, og Straf har jeg taget

Over min fjendtlige Broder; ja, lykkelig vilde jeg være.

Altfor lyksalig, hvis aldrig Dardanernes Flaade var her til

Kysterne kommen.« Hun sagde nu dette, og Ansigtet ned mod
Lejet hun trykker og siger: »uhævnet jeg dør, men jeg dø vil.

Saaledes, saaledes glæder det ned under Jorden at vandre;

Lad saa den grumme Dardaner for Øjnene have paa Dybet

En Hævner.- Hannibal. Anordnede Ofre: nemlig anordnede af den mas-

syliske Præstinde.

6
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Flammerne her; lad denne min Død ham følge som Varsel.«

Næppe hun udtalt havde, da Ternerne se hende synke

Sammen for Staalet og Sværdet at dampe af skummende Blod og
Hænderne dermed bestænkes. Der lyder et Raab til den hoje

Forhal, og Byen nu vildt gennemfares af Rygtet og rystes.

Husene larme af Klager og Suk og af Kvindernes Veraab,

Luften genlyder af jamrende Skrig, som om hele Karthago

Eller det ældgamle Tyrus var taget af Fjender og styrter

Sammen, og Flammerne vælte sig rasende hen over alle

Guders og Menneskers Tage. Da Søsteren horer det skete,

Styrter i angstfuldt Lob hun forskrækket og slaaet af Rædsel

Midt gennem Folk, og hun slaar sig for Brystet med knyttede Hænder,.

Skæmmer med Neglenes Rifter sit Ansigt og kalder med Navn sin

Døende Søster: »med dette du altsaa tænkte kun herpaa

Soster! og mig du bedrog: Var det dette, som Baalet og Ilden,

Dette, som Altrene skulde berede mig: Hvad skal jeg forst nu

Klage forladt? Har i Doden foragtet du Søsteren med at

Tage som Ledsager? Havde du ladet mig dele din Skæbne,

Skulde den selvsamme Smerte og selvsamme Time os have

Bortrevet begge ved Sværdet. Har bygget jeg ogsaa med disse

Hænder paa Baalet og raabt paa de fædrene Guder for grusomt

Borte at være, imedens du ligger nu saaledes henstrakt:

Dig har du myrdet, min Soster! og mig og dit Folk og din By og
Dine sidoniske Fædre. Saa ræk mig nu Vand, at jeg Saaret

Vadske kan rent, og hvis ikkun et Aandepust svæver endnu paa

Læben som sidste, min Mund skal aande det ind.« Lander denne

Tale hun stegen var op ad de talrige Trin, og hun tog sin

Halvdøde Soster i Favn, og hun sukkende tørrer den mørke
Blodstrom bort med sin Klædning. Men Søsteren prøver de tunge

Øjne at aabne, og atter hun opgiver dette Forsøg, og

Saaret, som sidder i Brystet, udsender en pibende Hvislen

;

Støttet paa Albuen op hun sig tre Gange rejste paa Lejet,

Tre Gange sank hun tilbage og søgte med vildsomme Ojne

Lyset paa Himmelens Bue og sukkede, dengang hun fandt det.

Nu den almægtige Juno, som ynkedes over den lange

Smerte og Dødskampens Haardhed, fra Himmelen udsendte Iris,

For at hun udfri skulde den kæmpende Sjæl og de bundne
Lemmer. Hun døde jo ikke paa Skæbnens Befaling, ej heller

Havde hun Doden fortjent, og Proserpina derfor endnu ej

Havde det guldgule Haar udtrukket af Issen og derved

Givet den stygiske Orkus ved Dom hendes Hoved til Eje.

Iris, Regnbuens Gudinde, er Gudernes og særlig Gudindernes Sendebud. Pro-
serpina, Datter af Juppiter og Ceres, er Plutos Hustru. Dis^ Underverdenens
Gud Pluto = den stygiske Orkus. Styx var en Flod i Underverdenen.
Ved denne svor særlig Guderne, og Adjektivet stygisk føjes hyppig til alt, hvad
der hører Underverdenen til.
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Altsaa den duggede Iris paa safranfarvede Vinger
Flyver ad Luften og drager ved Sollysets modvendte Glans sin

Bue i brogede Farver. Ved Hovedet staar hun og siger

:

»Dette jeg bringer nu efter Befaling som helliget Dis, og
Dermed jeg loser dig ud fra dit Legeme.« Dette hun siger,

Udriver Haaret med Haanden, og samtidig svinder saa hele

Legemets Varme tillige, og Livet udaandes i Luften.

6*
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JN u er imidlertid alt Æneas paa Havet og styrer

Flaaden den snorlige Vej, og for Vinden han skærer de mørke
Vover og skuer tilbage paa Byen, som stakkels Elissas

Flammer nu helt oplyse. Han kender ej Aarsagen, hvorfor

Denne saa mægtige Ild blev tændt, men den voldsomme Sorg, naar

Glødende Kærlighed krænkes, og Kendskab til alt hvad en Kvinde,

Naar hun er rasende, mægter at anstifte, lader et saare

Ulykkebringende Varsel sig vise for Teukrernes Hjerter.

Dengang Flaaden var kommen paa Dybet, og Landet var ganske

Ude af Sigte, kun Hav overalt og kun Himmel til alle

Sider, saa stiller sig over hans Hoved en sortegraa Sky, som
Medførte Uvejr og Nat, og sig Bølgerne rejste saa mørke.

Oppe fra Bagstavnen selv Palinurus, Styrmanden, raaber:

»Hvorfor er Himlen dog rundt omgiven af saadanne Skyer?

Hvad har i Sinde du, Fader Neptunus?« At opgive Sejl han
Derpaa befaler og bøje sig over de kraftige Aarer-

Frem han laverende sejler og taler saaledes: »om ogsaa

Juppiter ganske bestemt os det lover, du ædle Æneas!
Venter jeg aldrig at naa til Italien hen i et saadant

Uvejr. Vinden har vendt sig og blæser nu haardt fra det mørke
Vesten, og Sejlene rammer den tværs ind, medens tillige

Luften fortættes til Sky. Ej have vi Kraft til imod at

Stride og ej til at kæmpe som her det forlanges. Da Skæbnen
Her er den stærke, saa lad os den følge og vende vor Vej nu
Hvor den os kalder. Og dersom jeg rigtig kun mindes og atter

Gennemgaar Stjernerne, hvilke jeg før har mig mærket, er, tror jeg,

Eryx's broderlig trofaste Kyst og Sikaniens Havne

Eryx var Søn af Butes og Venus, altsaa paa mødrene Side Broder til Æneas.
Efter ham havde et Venus helliget Bjærg og en By paa Siciliens Vestkyst Navn.
Før har mig mærket, nemlig paa Rejsen fra Sicilien til Libyen, sml. I, V. 35.
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Ikke saa langt herfra.« Ham svarer den fromme Æneas

:

»Længe har selv jeg jo indset, at Vindene dette forlange

Samt at forgæves du kæmper imod. Vend Sejlene derfor

Hen i den Retning. Kan noget som helst Land være mig mere

Kært, eller kunde jeg onske at lægge de havtrætte Skibe

Nogetsteds heller for Anker end hist i det Land, som beskærmer

Dardaniden Acestes og omslutter dybt i sit Skod min

Fader Anchises's Ben?« Da dette var sagt, de til Havnen

Soge; Zefyrerne fylde de svulmende Sejl og for Medbor

Glide nu Skibene rask over Havet, og endelig lægge

Folkene inderlig glade til Land ved den velkendte Strandbred.

Rustet med hævede Spyd saml klædt i den libyske Bamses

Struttende Skind nu Acestes forbavses paa Toppen af Bjærget,

Da han i Afstand ser Ankomsten af venlige Skibe;

Derpaa i Mode han gaar dem, Helten, der havde som Moder
Kvinden fra Troja og Floden Krimisus som Fader. Han ikke

Glemt havde fordums Slægt, og han hilser de genkomne Fæller,

Glad med et landligt Maaltid han tager imod dem og trøster

Alle de modige ^Lænd ved at yde sin venlige Bistand.

Da nu den folgende Dag havde bortjaget Stjernernes Hær ved

Sollysets Frembrud, kalder Æneas Folket fra hele

Stranden til Mode, og derpaa han taler fra Jordhojens Tinde:

»Dardanider! I store, som stamme fra Gudernes hoje

Blod, nu slutter et Aar sine rullende Maaneders Kredslob

Efter den Dag, da vi lagde i Jorden min herlige Faders

Aske og Ben og ham rejste de sorgende Altre, og dersom

Ikke jeg fejler, er Dagen nu kommen, som stedse af mig skal

Vies til Sorgen og hædres — saaledes I Guder det vilde.

Selv om jeg dvælte landflygtig i hine gætuliske Syrter,

Eller jeg tumledes om paa Argivernes Hav ja i selve

Byen Mycenæ, vilde jeg hvert Aar hædre den dog med
Offer og festlige Tog samt oprejse Altre med dertil

Horende Gaver. Nu ere vi selv jo endog, som jeg sikkert

Mener, ved Gudernes Vilje og Styren til Stede ved Faders

Aske og Ben og forslaaede hid til de venlige Havne.
Altsaa velan, lad os alle nu fejre det festlige Offer;

Derpaa vi Vindene kalde, og aarligt, naar Byen er grundlagt.

Lad mig saa efter hans Onske ham bringe i Templer, som ere

Ham indviede, Ofre som her nu. Acestes, der selv jo

Stammer fra Troja, eder vil give til Skibene tvende

Okser til hvert, indbyd saa til Maaltidet Fædrenehjemmets

Acestes se Note S. 6. Krimisus, en Flod paa Sydvestkysten af Sicilien.

Floden repræsenterer Flodgudcn. Gudernes Blod, idet Dardanus var en Søn
al" Jupf)iter. Cltetulerne boede i det nordvestlige Afrika; om Syrterne se

Note S. 4. Festlige Tog, i hvilke de hellige Redskaber bragtes til Grave
eller Altre.
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Skytsguder sammen med dem^ som Acestes, vor Gæsteven, dyrker.

Naar fremdeles Aurora for Menneskers Øjne har fremført

Niende sollyse Dag og har vist dem sin lysende Skive,

Har jeg til Hensigt at give for Teukrerne Kamplege, først i

Hurtig Sejlads, derefter enhver skal møde, som tror sig

Hurtig til Fods eller træde kan frem som den dristige Bryder

Eller som dygtig i Brugen af Spyd og de hurtige Pile

Eller har Mod til en Kamp med ugar\-ede Cestus, og alle

Kunne de vente Belønning for Sejren, de vinde i Kampen.
Hold nu den hellige Tavshed og krans eders Tinding med Festløv.«

Dette han siger og kranser om Tindingen Moderens Myrte;

Helymus gør saa det samme, den gamle Acestes tillige,

Askanius samt alle de øvrige unge dem folge.

Bort fra Forsamlingen derpaa han vandrer til Højen med mange
Tusinder; selv er han midt i den vældige Sværm, som ham følger.

Her efter Skikken han ofrer og hælder paa Gravhøjen tvende

Bægre med ublandet Vin samt tvende med nymalket Mælk og

Tvende med Ofterblod, strør saa med spraglede Blomster og siger:

»Hellige Fader! jeg hilser dig atter, og dig, du forgæves

Genfundne Aske, og dig, du fædrene Sjæl og du Skygge!

Tilladt blev det jo ikke af Skæbnen, at sammen med dig jeg

Kom til Italiens Land og til Markerne, hvilke os Skæbnen
Skænket har hist, eller sogte Ausoniens Tiberis, hvor den
End er i Verden.« Han hertil var kommen i Talen, da dybt fra

Gravhøjens hellige Indre der pludselig kommer en smidig

Uhyre Slange; i syv Spiraler og Bugtninger snor den
Legemet frem, og om Højen den slynger sig stille og glider

Hen mellem Altrene, medens i straalende Glans der sig tegner

Gyldne og morkeblaa Pletter paa hele dens skællede Ryg, — som
Regnbuen kaster i Glans fra den modvendte Sol sine tusind

Brogede Farver i Skyernes Lag. Æneas ved Synet

Studser tilbage; men Slangen med udstrakt Legeme glider

Mellem de skinnende Bægre og Skaale, den Retterne smager,

Snor uskadelig atter i Højen sig ned og forlader

Altret, af hvilket den spiste. Æneas fornyer end mere
Ivrig det Offer, han havde til Faderen paabegyndt, uvis

Enten han skulde den holde for Gravhøjens Genius eller

Faderens Tjener; han slagter, som Skikken befaler det, tvende

Offerdyr, lige saa mange sortryggede Kvier og tvende

Svin samt udgød Vinen af Skaale og kaldte den store

Fader Anchises's Sjæl til at stige af Acheron-Dybet.

U garvede Cestus: Læderremme, hvori der var indsyet Jærn- og Blykugler,

og som Nævekæmperne snoede om Hænder og Arme. Moderens Myrte:
Myrten var nemlig helliget Venus. Gravhøjens Genius: Slangen havde i

Oldtiden mange symbolske Betydninger og navnlig ansaas den som Tjener for

visse Guddomme eller Genius for visse Steder. Acheron, en Flod i Under-
verdenen, men Navnet benyttes ofte som Betegnelse for selve Underverdenen.
Ved Ofringen til afdøde antoges disses Sjæle at komme fra Underverdenen til
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Folkene ogsaa med Glæde og hver efter Evne nu bringe

Særlige Gaver, og nogle dem stable paa Altrene op og

Slagte de hidbragte Kvier, mens andre de kobberne Kedler

Stille til Rette og spredte ixia Gronsværet omdele Gloder

Under de anbragte Spid samt stege de ædlere Dele.

Nu var den ventede Dag alt kommen, og Faethons Heste

Korte den niende (>ang Aurora med straalende Sollys.

Nal)oer, kaldte ved Rygtet og Helten Acestes's store

Navn, havde opfyldt Stranden i munter Forsamling for her at

Se Æneaderne; nogle tillige beredte til Del at

Tage i Kampene. Forst ojistilles paa Kamppladsens Midte

Samtlige Gaver til Skue: de hellige Trefode, gronne

Kranse og Palmer som Lon for de sejrende, Vaaben og skonne

Purpurfarvede Klæder, Talenter af Sølv og af Guld, og
Derpaa giver Tromjicten fra Midten af Pladsen Signal til

Kampens Begyndelse. Forst gaa valgte af samtlige Skibe

Fire af selvsamme Styrke til Kapsejladsen med tunge

Aarer: det hurtige Pristis forsynet med kraftige Rorfolk

Fores af Mnestheus — snart er han Italieneren Mnestheus,

Navnet, fra hvilket den memmiske Slægt udleder sin Herkomst —
Gyas forer Kolossen Chimæra med knejsende Skibsskrog,

Stor som en Stad, og de unge Dardanere drive den frem ved

Tredobbelt Aarebesætning, og Aarerne hæves i trende

Rækker ; Sergestus, fra hvem jo den sergiske Slægt nu har Navnet,

Forer det store Centaurus ; Kloanthus, fra hvem du jo stammer,

Romer Kluentius! sejler ombord paa det morkeblaa Skylla.

Foran den skummende Kyst der i Afstand ude i Dybet
Ligger en Klippe, som stundom er sænket og piskes af Havets

Svulmende Bolger, saasnart Nordvestvindens Storme med Skyer

Skjule de lysende Stjerner; men naar det er stille og Havet
Hviler i Ro, den sig hæver som Mark og en Tumleplads kær for

Solskin-elskende Maager. Paa denne nu Fader Æneas
Stiller et bladgront Maal, som han tog af den lovrige Steneg,

Op som et Tegn for de sejlende Mænd, fra hvilket de skulde

Vende tilbage, og hvor deres udstrakte Lob skulde bøjes

Rundt i en Bue. Ved Lod man saa vælger sig Pladsen, og vidt hen

Klædte i Guld og i Purpur paa Bagstavnen Førerne straale.

Deltagelse. Faethons Heste. Faethon er Søn af Helios, Solguden, og Klymene,
men optræder her som selve Solguden. Aurora, Morgenrøden, bringes ofte i

Forbindelse med Solen, som om hun bringer den frem. Hellige Trefode,
fordi saadanne dels anvendtes ved hellige Handlinger og Oraklerne og dels be-

nyttedes til Tempelgaver. Pristis: dels Benævnelse paa et Søuhyre og dels paa
en særegen Art Skibe. De følgende Skibsnavne ere mythologiske Figurer, idet

Chimæra var et ildsprudende Uhyre i Lycien (fortil Løve, i Midten Ged og
forneden Drage), der blev dræbt af Bellerofon, og Centaurerne vare et Hest-

folk i Thessaliens Bjærge, men efter Mythen Ixion og Skyens Børn, fortil Mennesker
og for Resten Heste.
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Alle de øvrige Unge sig kranse med Poppelens Lov og

Glans er der over de nogne med Olie salvede Skuldre.

Ned de paa Bænkene sætte sig, Armene strækkes til Aaren,

Spændte de vente Signalet, og Angesten trænger sig ind i

Hjertet, som banker i Frygt, og Begær efter Sejren forøges.

Lige saa snart der nu gives et lydeligt Tegn af Trompeten,

Frem øjeblikkeligt fare de alle fra Pladsen, de have;

Sømandsraabene stige mod Himlen, og Bolgerne skumme
Vendte ved Musklernes Kraft. Jævnsides de alle nu skære

Gabende Furer, og Havet sig spalter aldeles og rives

Sønder af Aarernes Slag og af Stavnens tretakkede Snabler.

Tospand-Kampenes Vogne, som fare fra Rummene ud, ej

Rulle i saadan Fart deres Vej over Marken, ej heller

Ryste, naar Spandet er hidset til Løb, Vognstyrerne deres

Bølgende Tommer saaledes og bøje sig forover stedse

Rede til Pisken at bruge. Af Klappen og Larmen og høje

Bifaldydende Raab fra de kæmpendes Venner den hele

Skov saa toner, og Stranden, som helt omsluttes af denne,

Udbreder Lyden end mere, og Højene gentone al den
Larmende Støj, som dem slaar. Nu Gyas foran de andre

Iler af Sted, og han kommen er over de forreste Bolger

Under de øvriges Raaben og Larmen, og nærmest Kloanthus

Følger som stærkest i Aarer, men Skibet, som bliver af Vægten
Hindret, forsinker hans Fart. Bag disse i ligelig Afstand

Søge Centaurus og Pristis at komme hinanden forbi og
Snart har Pristis forreste Plads, snart bliver det atter

Faret forbi af det svære Centaurus, og snart de saa begge

Jævnsides sejle med Stavne i Linie, medens det salte

Hav med de langstrakte Køle de fure. De nærme sig alt nu
Klippen, og Maalet de naa, da den sejrende Gyas som forrest

Tiltaler ude paa Havet sin Styrmand Menøtes og siger:

»Hvorfor gaar du saa langt nu til højre? Du Kursen maa vende
Herhen. Hold dig til Bredden ! Lad Aarernes Blade berøre

Skæret til venstre; de andre saa kunne paa Dybet sig holde.«

Dette han sagde; Menøtes alligevel drejer sin Forstavn

Hen imod Havet og frygter for Skæret, som skjules i Vandet:

»Hvorfor styrer du dog til den modsatte Side«, og atter:

»Hen imod Skæret Menøtes!« Tilbage med saadanne Raab ham
Gyas kalder og ser da Kloanthus lige i Ryggen
Holde den nærmere Plads. Han imellem de brusende Skær og
Gyas's Skib alt sejler til venstre og inderst og farer

Pludselig dette, som før var det første, forbi og forlader

Maalet og sejler paa Havet i Tryghed. LThyre Smerte

Bruser i Ynglingens Marv nu ved Synet, hans Kinder af Taarer

Bruser i Ynglingens Marv. Marven (Benene, Knoglerne) anføres ofte hos
Digteren som Sæde for Lidenskaberne. Saaledes forsvinder Livsvarmen fra Marven
ved Gysen, pludselig Ulykke, Afmagt og Lyde, medtns den forøges (flammer,
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Vædes, han Anstand glemmer og Folkenes Frelse, og ud han

Hovedkulds kaster i Havet den træge Menotes fra Skibets

Knejsende Bagstavn. Selv han som Styrmand farer til Roret,

Styrer sit Skib, opmuntrer sit Mandskab, og Roret han drejer

Ind imod Bredden. Menotes, besværet og ældre af Aar og

Svommende om i sin drivvaade Dragt, anstrænger sig, da han

Endelig sluppen med Nod var fra Havdybets Grund, for at naa til

Toppen af Skæret, og der han saa sætter sig ned paa den terre

Klippe, og Teukrerne lo, da han faldt og han svommede om, og

Atter de le, da fra Brystet han udspyr Saltvandets Bolger.

Her for de bageste to, Sergestus og Mnestheus, der lyser

Frem nu et glædeligt Haab: at besejre den dvælende Gyas.

Forreste Plads indtager Sergestus og nærmer sig Skæret;

Dog er han ikke med hele sit Skibsskrog forrest, tildels kun,

Pristis, hans Medbejler, dækker med Snabelen noget af Siden;

Mnestheus træder nu midt paa sit Skib blandt Mandskabet ind og

Muntrer dem op: »brug Aarerne godt, I Fæller af Hektor!

Eder jeg valgte som Folge, da Troja sank i Ruiner

;

Vie mig nu selvsamme Kraft og det Mod, som I have mig vist ved

Hine gætuliske Syrter og paa det ioniske Hav og

Ude paa Maleas Bolger, som true i uafbrudt Række.
Mnestheus soger ej forreste Plads og ej heller for Sejren

Kæmper jeg, skont oh . . . Sejre lad dem, som Neptunus det giver,

Komme som bageste hjem er en Skam. I maa kæmpe for saadan

Skændsel at undgaa.« Hen over Aarerne alle med største

Kraftanspænden sig boje; den kobberbeslaaede Bagstavn

Skælver ved Slagenes Styrke, og Havet sig gabende aabner,

Folkenes Legemer rystes af idelig Stonnen, og Struben

Tørres aldeles, og Sveden i Strømme fra Lemmerne flyder.

Tilfældet Mændene bringer nu selv den attraaede Hæder:
Medens Sergestus nemlig med utæmmet Mod har sin Forstavn

Drejet mod Klippen i Havet og sejler lidt længere ind i

Usikkert Farvand, hænger uheldig han fast paa de lave

Stærkt fremspringende Skær. Nu Klipperne rystes ved Stodet,

Aarerne træffe de spids oplobende Stene og brage.

Forstavnen stoder og borer sig fast. Sømændene straks sig

Rejse og raabe og støje, men tvinges at tøve; de bringe

Jæmbeslaaede Stænger og spidsede Baadshager frem og
Opsamle alle de Aarer, som brækkede flyde paa Havet.

Mnestheus derimod soger nu glad oplivet af Heldet

Ud paa det gunstige Hav ved de raske og talrige Aarer.

Vinden han kalder til Hjælp, og han naar til det udstrakte Havdyb,
Ligesom Duen, der skræmmet er pludselig bort fra sin Grotte,

Hvor den i Pimpstenens Skjul har et Hjem og sin elskede Rede,

Flyver ad Markerne ud og forskrækket i Boligen giver

bruser) ved Kærlighed, Ri.seri, Smerte o. s. v. Malea, Forbjærget paa den syd-

østlige -Spids af Peloponnes, var farligt for Sejladsen paa det ægæiske Hav.
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Larmende Slag med sin Vinge, men snart fortsætter sin lyse

Bane og glider igennem den rolige Luft, og den ikke

Rorer de hurtige Vinger: saaledes nu Pristis med Mnestheus
Skærer i flyvende Fart Udkanten af Havet, og selve

Farten det fører af Sted paa den selvsamme Maade i Flugten.

Først det forlader Sergestus, som fører sin Kamp paa det høje

Skær og det grundede Vand og forgæves anraaber om Hjælp og
Lærer at fore Sejladsen med brækkede Aarer, og derpaa
Følger det Gyas og selve det knejsende svære Chimæra.
Dette passeres, fordi det berøvet er Styrmanden. Nu er

Ene Kloanthus tilbage og nærmest tillige ved Maalet:

Ham det nu søger og stræber med yderste Kraft ham at tage.

Larmen fordobles, og alle Forfølgeren spore ved stærke

Bifaldsraab, og af Støj genlyder nu Luften. Mens disse

Harmes, hvis ikke de Sejren beholde, som vunden de mente,
Samt den erhvervede Hæder, og ønske at maatte for Sejren

Opofre Livet, er Heldet de andre til Glæde: fordi de
Synes at kunne, saa kunne de. Kampprisen havde de muligt

Taget med Stavnene lige, hvis ikke Kloanthus med begge
Hænderne strakte mod Havet, med Bon havde Guderne kaldt og
Givet dem Lofter: »I Guder, som Havet beherske, hvis Bolger
Her jeg besejler, jeg glad eder stiller ved Altrene hist paa
Stranden en glimrende Tyr, fuldpligtig mit Løfte at indfri,

Indvoldsofret jeg kaste vil ud i de havsalte Bølger,

Udgyde vil jeg tillige den perlende Vin.« Saa han talte.

Dybt under Bølgerne hørte ham her Nereidernes Kor og
Forkus med Nymfen Panope, og selv nu Fader Portunus
Skod med sin kraftige Haand til det sejlende Skib, som til Landet
Raskere farer end Stormen fra Syd og den flyvende Pil og
Tyede ind i den vandrige Havn. Efter Skik bleve alle

Kaldte nu sammen og derpaa erklærer Anchises's Søn ved
Lydeligt Raab af Herolden Kloanthus som Sejrer, og grønne
Lavrbærblade han vinder i Krans om hans Tinding og giver

Ret ham at vælge som Gave for hvert af Skibene trende

Kvier, og Vin og en vægtig Talent han i Sølv ham forærer.

Skibenes Førere skænker han store og hædrende Gaver:
Først han den sejrende giver en guldvirket Kjortel, om hvilken

Rundt mehbøisk Purpur i dobbelte Striber som Bræm sig

Snoede lig Mæander, og vævet i Tøjet var Kongens
Søn, der forfølger i Løb og med Spyd paa det løvrige Ida
Hurtige Hjorte med Iver og ligesom stønnende, han, hvem

Nereiderne: Havnymferne, Døtre af Havguden Nereus og Doris. En af disse

hed Panope. Forkus var efter Mythen Søn af Neptunus og blev efter sin Død
forvandlet til en Havgud. Portunus var Havnenes Skytsgnd. Melibøisk
Purpur: Melibøa var en Søstad i Thessalien ved Bjærget Ossa. Mæander, en
Flod i Lilleasien mellem Karien og Frygien, var bekendt for sit bugtede Løb.
Kongens Søn: Ganymedes, Søn af Tros (eller Laomedon) blev paa Grund af

sin Skønhed røvet paa Bjærget Ida ved Troja af Juppiters Ørn (vingede



Bog V, V. 277— 319 91

Juppiters vingede Tjener paa Ida greb med de krumme
Kloer ug hortfurte hojt gennem Luften, imedens de gamle

Vogtere Hænderne hæve forgæves, og Hundenes Tuden
Stiger mod Skyerne op. Derefter han Manden, som havde

Vundet den folgende Plads ved sin Manddom, skænker et Panser

Sammenkædet af blanke tretraadedc Guldringe, hvilket

Selv han affort havde som Sejrherre Démole6s ved

Simois's hurtige Strom under Iliums knejsende Mure,

Baade som sikrende Værn og som Pryd. Hans Tjenere, nemlig

Flegeus og Sagaris, næppe med stor Anstrængelse kunde

Bære det leddede Panser paa Skuldrene; Demoleos dog

Ifort dette i Lob jo forfulgte de adspredte Troer.

Dernæst tredie Gave han skænker, og Gaven er tvende

Kedler af Bronze og Skaale med Basreliefifer i drevet

Solv. Bort gik de nu netop med Gaverne, stolte af deres

Skatte og kransede rundt om Panden med purpurne Haarbaand,

Dengang Sergestus, som havde med megen Besvær og med Xod kun

Revet sig los fra det farlige Skær, uden Hæder med Tab af

Aarer og svækket ved Manglen af tredie Række af disse,

Kom med sit spottede Skib. Som en Slange, — man ofte det ser, der

Blev paa en ophojet Vej overrasket, og hvem saa et Vognhjuls

Kobberne Fælge har kort tværs over, hvad eller en grusom
Vandrer har efterladt halvdod af Slag og forslaaet af Stene,

Vrider, idet den forsøger at flygte, forgæves sin Krop i

Langstrakte Bugtninger, vild for en Del og med flammende Øjne

Knejsende hojt med den hvislende Hals, mens Halvdelens Lamhed
Ej den tillader at rulle sig sammen og hvile paa sine

Stottende Kredse — saaledes bevægede Skibet sig langsomt

Frem ved sin Aarekraft. Sejl det dog hejser og sejler for fulde

Sejl ind i Havnen. Æneas med Glæde den lovede Gave
Skænker Sergestus, da Skibet han frelste og bragte sit Mandskab.
Ham Foloé, Slavinde fra Kreta og kendt med Minervas

Gerning, blev skænket som Gave med begge de diende Smaaborn.

Kapsejladsen var endt, og nu iler den fromme Æneas
Ud paa den græsgronne Mark, som af skraanende Bakker var kranset.

Inde paa Midten af Dalen var Kamplegpladsen, til hvilken

Helten imellem et Folge af talrige Tusinder gik, og
Hvor paa et ophojet Sæde han satte sig. Alle, som onske

Del i det hurtige Lob nu at tage, han indbyder her ved

Udsatte Priser og stiller Belonningen frem. Man nu rundt fra

Kommer: Sikaner og Teukrer imellem hverandre, men forst dog
Nisus og Euryalus. Ungdommelig Ynde og Skonhed
Præger den sidste, og Nisus ham elsker som Faderen Sonnen,

Tjener) og sat til Mundskænk i Himlen. Digteren synes at antyde to Frem-
stillinger, nemlig først en Jagtscene og derpaa hans Bortførelse. Minervas
Gerning: Vævning og Spinden.



92 Bog V, V. 320—362.

Dernæst følger Diores af kongeligt Blod og den ædle

Priamus-Stamme, og ham saa Patron og Salius — denne
Født Akarnaner, den anden Arkader af Slægt fra Tegea —

;

Helymus samt Panopés, de trinakriske Ynglinge, folge

Disse — og vante de vare til Skovenes Liv, og de herhen

Kom med den gamle Acestes — og endelig mange, som Rygtet

Dækker med Tavshed. Midt blandt disse Æneas nu siger:

»Læg mine Ord nu paa Sinde og gem dem med Glæde i Hjertet:

Herfra ingen af alle skal gaa uden Gave. Jeg tvende

Gnosiske Kastespyd giver, som straale med skinnende Jærn, og
Dertil en tveægget Økse med sølverne ophøjet Arbejd;

Selvsamme Gave skal være for alle. De tre, som nu komme
Først, skulle Kamppriser have og vinde om Panden en Krans af

Gule Oliventræblade. Den første, som sejrer, han faar en

Hest med det herligste Smykke; den anden et Kogger, som ligner

Dem, Amazonerne bar, og er fyldt med de thraciske Pile;

Baaret det bliver i bredt Guldbælte, og dette forneden

Samler et Spænde, hvis Pryd er en funklende Ædelsten. Den, som
Bliver den tredje, med denne argoliske Hjælm maa sig nøje.«

Efter at dette var sagt, indtage de Pladsen, og straks da
Tegnet de hørte, de styrte paa Banen sig pludselig frem og
Fare fra Skrankerne bort, som om ned de fra Skyern*^ kom, og
Hen imod Maalet de sigte. Men forrest af alle, ja ogsaa

Langt forud for de andre Deltagere, styrter sig Nisus

Fremad raskere selv end det vingede Lyn og end Stormen;
Nærmest denne, men dog ham nærmest i længere Afstand,

Salius følger, og derpaa med temmeligt Mellemrum kommer
Euryaliis som den tredje, og Helymus trænger paa denne.

Lige i Ryggen paa ham saa Diores farer af Sted og
Træder med Foden ham næsten i Hælen, og frem han sig bøjer

Hen mod hans Skulder, og dersom en længere Vej var tilbage,

Vilde han løbet forbi ham som først eller ladet det tvivlsomt.

Trætte de vare nu næsten ved yderste Ende og nærme
Rask sig til Maalet, da Nisus uheldigvis glider i slibrigt

Blod, som tilfældig paa Jorden var spildt ved en Slagtning af Kvier,

Hvor det saa havde befugtet det frodige Græs, og den unge
Mand, der var jublende glad allerede som sejrende, kunde
Her ej holde sig fast paa de vaklende Fødder og oprejst,

Medens han løber, men forlængs han falder i Offerdyrblodets

Urene Smuds. Dog glemte han ikke sin Euryalus og
Ikke, hvormeget de holdt af hinanden. Idet han nu nemlig
Rejser sig op paa det slibrige Sted, han sig stiller i Vej for

Salius; denne saa falder omkuld paa den sandede Bane.
Fremad Euryalus da springer og holder den første

Ak

a

manien: et Landskab i Mellemgrækenland. Tegea: en By paa Pelo-
ponnes i Arkadien. Gnosiske Kastespyd = kretensiske af Gnosus, Minos's
Residensstad paa Øen Kreta. Argoliske Hjælm, der altsaa maa være taget

som Bytte fra Grækerne ved Troja. Sandede Bane: De løbe paa en græsrig
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Plads ved den Hjælp, som af Vennen ham bragtes, og flyver afsted, mens
Jublende Bifald og Klappen ham hilse. Nu Helymus folger,

Derpaa kommer Diores som tredie sejrende Lober.

Salius klager nu her for den hele Forsamling paa denne

Uhyre Tilskuerplads og de ædleste Mænd i de forste

Rækker med skingrende Raab og forlanger, at Prisen, som blev ham
Ranet ved Svig, skal ham gives. Men Euryalus har som Talsmænd
Gunst, tiltalende Taarer og Manddomskraften, især naar

Denne sig stiller for Ojet forenet med Legemets Skonhed.

Ogsaa Diores ham hjælper og raaber med lydelig Stemme;

Selv var han Prisen jo nær, og forgæves han naaede sidste

Kamppris, dersom den forste Belønning blev Salius given.

Fader Æneas siger nu: > Ynglinge! Gaverne vare

Eders og eders de blive, og Kampprisens Ordning kan ikke

Nogen forandre. Jeg dog maa beklage den Skæbne, som traf min
Ven uden Skyld, x Saaledes han talte, og Salius gav han

Derpaa et vægtigt og haarrigt Skind af en vældig gætulisk

Love med Kloer af Guld. Her Nisus siger: »men dersom

Ogsaa besejrede faa deres Lon og du ynker de faldne,

Hvad for en Gave skal Nisus da efter Fortjeneste have?

Jeg ved min Manddomskraft har fortjent at erholde den første

Kamppris og havde den faaet, hvis Skæbnen ej fjendtlig mig havde
Hindret som Salius. <^ Medens han udtalte dette, han viste

Ansigt og Lemmer besmurte med klæbrigt Smuds, og den ædle
Fader med Smil nu befaler at bringe det Skjold, Didymaons
Kunstrige Værk, som Danaerne tog fra Neptunus's Tempel.
Derpaa den herlige Yngling han giver den dejlige Gave.

Efter at Lobene vare til Ende og Gaverne givne,

Siger han: > Hvo der har Kraft samt Aandsnærværelse træde

Frem nu og hæve sin Arm og de omvundne Hænder.« Han tvende

Kamppriser stiller for Kampen : en Kvie, bekranset med rige

Guldbroderede Baand, for den sejrende Mand og en herlig

Hjælm og et Sværd som en Trost for den slagne. Men uden at tove

Viser sig Dåres med sine ubændige Kræfter, og under
Larmende Bifaldsraab hojt han sig hæver i Vejret; alene

Han var jo vant til at kæmpe med Paris, og han jo ved Hojen,

Hvor hin herlige Hektor nu hviler, besejrede Butes —
Kæmpen med vældige Kræfter, der fremtraadte stedse som den, der
Horte til Amykus-Slægten og kom fra Bebrycias Land, — og
Strakte ham døende ned paa det gulbrune Sand. Som en saadan
Mand forst Dåres hæver sit knejsende Hoved til Kampen,
Fremviser Skuldrenes Bredde og strækker afvekslende begge

Mark og Nisus falder i Græsset. Digteren maa her have haft en almindelig Arena
i Tankerne. Danaerne tog: Grækerne have altsaa røvet det fra Neptun-
templet, og Trojanerne have atter taget det tilbage. Butes var Søn af Araykus,
Konge i Bebrycia := Bithynien i Lilleasien. Amykus, den ældste Konge, var
berømt i Kampen med Cestus og plejede at ofre de fremmede, som han besejrede.
Han blev dræbt i Nævekamp af PoUux.



94
Bog V, V. 404—448.

Armene ud med et Kast, og med Slagene pisker han lAiften.

Ham man en Modstander søger, men ingen af hele den store

Sværm tor mode ham eller om Hænderne Slagremme vinde.

Fyrig han tror nu, at alle ham afstaa Prisen, og altsaa

Hen ved Æneas's Fødder han stiller sig, griber med venstre

Haand uden længere Tøven om Hornet paa Tyren og siger:

»Søn af Gudinden! hvis ingen har Mod til at prøve paa Kampen,

Hvorfor skal her jeg da staa? Hvorlænge skal opholdes her jeg?

Byd, at jeg Gaven maa tage.« Ved Raab Dardaniderne give

Bifald til Kende og fordre for Manden den lovede Gave.

Her nu Acestes dadler Entellus med krænkende Ord fra

Grønsværsædet, paa hvilket han havde sig sat ved hans Side:

»Hør mig, Entellus! engang var den tapreste Helt du forgæves.

Lader du hel taalmodig en saadan Gave som denne

Vindes som Pris uden Kamp? Hvad hjælper vel Guden som Lærer,

Denne din Eryx, som tit du forgæves berømmer? Og hvor er

Ryet, som gik over hele Trinakriens 0, og de Sejrstegn,

Hvilke du ophængt havde i Hjemmet?« Han svarede dertil:

»Ej er min higende Lyst til at vinde mig Hæder og Ros nu

Dreven paa Flugten af Frygt, men den sløvende Alderdom gør, at

Blodet er koldt samt tungt, og i Legemet fryse nu mine

Udtømte Kræfter. Ja dersom en Ungdomskraft jeg besad som
Den i min Fortids Dage, og hvoraf Pralhansen hist sig

Bryster saa tillidsfuldt, skulde jeg alt være kommen, men ikke

Lokket af Kamppris eller den herlige Kvie, thi Gaver

Agter jeg ej.« Da han dette har sagt, saa kaster han tvende

Slagremme, frygtelig tunge, paa Kamppladsen ind; det var dem, med
Hvilke den modige Eryx var vant til at ruste sig, naar han

Forte til Kampen sin Haand, og han spændte om Armene deres

Ubarmhjertige Læder. Man grebes af Studsen, thi hele

Syv af de vældigste Huder af mægtige Okser man saa her

Stive af indsyet Bly og af Jærn. Dog fremfor dem alle

Dåres studser og vægrer sig stærkt, og Anchises's ædle

Søn deres Vægt undersøger og drager de vældige Ruller

Frem og tilbage. Da talte den gamle fra Hjertet og sagde:

»Hvad om nu set havde nogen de Remme, som Herkules selv har

Baaret som Vaaben, og set paa den grulige Kamp, som blev kæmpet
Netop her paa vor Kyst? Og engang bar ogsaa din Broder

Eryx Remmene her; du endnu kan dem se overstænkte

Baade med udsprøjtet Hjerne og Blod; han med disse imod den

Store Alcide til Kampen sig stillede; dem var jeg vant til.

Medens et friskere Blod gav Kræfter, og Alderdom ikke

Havde misundelig spredt om min Tinding de graanende Lokker.

Dog, hvis Trojaneren Dåres sig vægrer ved saadanne Vaaben,

Dersom den fromme Æneas det saaledes vil, og Acestes

Alciden = Herkules, der var en Søn af Amfitryon og Sønnesøn af Alceus.

Herkules dræbte Eryx i Nævekampen.
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liilligcr dette, som den, der har tilraadet Kampen, saa lad os

Stille Vilkaarene lige. Jeg frafalder Kryx's Remme,
Vær ej bange, men selv du Trojanernes ogsaa maa slippe.«

Sigende dette han bort fra Skuldrene kaster sin tykke

Kappe og blotter de svære og fyldige Leimner og stærke

Knogler og Muskler og staar som en Kæmpe paa Midten af Pladsen;

Straks nu Anchises's Son frembar ensartede Remme,
Hvorpaa han viklede begge om Hænderne samme Slags Vaabcn.

Hegge paa Fodspidsen rejste sig straks, og de hævede modigt

Armene hojt op i Luften og trak saa det knejsende Hoved
Længer tilbage fra Slaget, og Hænder de blande med Hænder,
Medens de hidse til Kamp. Hin stoler paa Ungdom, og stærkest

Kr han i Foddernes raske Bevægelse; denne har Forrang

Kaade i Lemmer og Styrke, men Knæernes Vaklen bevirker

Skælven og hindrer i Raskhed, og sygelig Stønnen de svære

Lemmer ham ryster. Forgæves de ind mod hinanden nu fore

Talrige saarendc Hug, og mangfoldige Slag efter Slag de

Rette mod Sidernes Bue, og Brysterne lydeligt tone,

Hænderne ideligt færdes om Oren og Tindinger, medens
Kæberne knage ved knusende Saar. Kntellus bestandig

Staar ubevægelig, tung, i den selvsamme Stilling og undgaar
Remmenes Slag ved en Bojning af Kroppen og aarvaagne Øjne.

Hin som en .Nhxnd, der bestormer en hojtbygget By fra en Jordvold
Filer i Wiaben belejrer en Fæstning paa Bjærget, forsoger

Snart een, snart saa en anden Metode og mnnstrer med Snildhed

Hele Terrainet og prøver forgæves forskellige Angreb.

Se, nu Fntellus sig rejser, han viser sin Højre og hæver
Hojt den i Vejret, men smidig er hin, han bemærker i Tide
Slaget, som ovenfra kommer, og rask han en Drejning

(ior med sin Kroj), og han slipper. Fntellus derimod spilder

Kraften i Luften, og selv tung falder han tungt med sin svære
Vægt nu til Jorden som Granen, der stundom er hul og fra Roden
Styrtes paa Idas vældige Bjærg eller hint Frymanthus.

Straks de trinakriske Mænd samt Teukrerne rejse sig op med
Stor Deltagelse; Raab imod Himmelen stige, og forst af

Alle Acestes lober og rejser fra Jorden med megen
Sorg sin jævnaldrende Ven. Dog Helten sig ikke ved dette

l'held lader forsinke og ikke forskrække; han vender
Mere opildnet tilbage til Kampen, og Vreden tillige

Ægger hans Styrke. Bevidsthed om Manddom og Skammen anspore
Alle hans Kræfter, og hidsig han hen over hele den jævne
Kampplads jager nu Dåres i hovedkulds Fart, og han snart med
Hdjre og snart med sin Venstre fordobler de faldende Slag, og
Fj er der Ophold, ej er der Hvile. Som Skyerne sende
Larmende Hagel i Masse paa Tagene ned, paa den samme

Erymanthus, et Bjærg paa Peloponnes ved Crænsen mellem Arkadien og Elis.

Det var her Herkules dræbte det efter Bjærget benævnede erymantliiske Vildsvin.
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Maade den kæmpende Helt nu Dåres tumler med begge

Hænder og sender en Hagel af Slag over Manden. Men ikke

Tillader Fader Æneas, at Vreden nu videre gaar, og

Ej at Entellus raser saa bitter i Sjælen; han sætter

Grænse for Kampen, han frelser den dødtrætte Dåres, med Ord han
Mildner hans Hjerte, og siger: »usalige Mand! har et Vanvid

Her nu betaget din Sjæl? Mon du ikke nu mærker en anden

Kraft, og at Guderne have forandret sig? Vig for en Gud da.«

Dette han sagde, og dermed han gjorde paa Kamplegen Ende.

Tro jævnaldrende Mænd saa bringe til Skibene Dåres:

Knæerne slæbte han matte, han Hovedet kaster til begge

Sider og udspyr Blod, som er tykt samt blandet med Tænder;
Efter Opfordring de tage mod Hjælmen og Sværdet men lade

Kampenes Palme og Tyren tilbage for Helten Entellus.

Denne i Overmod, stolt af sin Sejr og af Tyren, nu siger:

»Alle I Teukrer og du, som er Son af Gudinden! I skulle

Lære at kende nu baade de Kræfter, som fandtes i dette

Legeme, da jeg var ung, samt Døden, fra hvilken I have

Udrevet Dåres.« Saaledes han talte og stiller sig foran

Panden paa Tyren, der stod som Belønning for Sejren ; med Haanden
Hævet tilbage han svinger i hele sin Højde den haarde

Slagrem og slynger den midt mellem Hornene ind, saa at Ben og

Hjerne forknuses, og Oksen i sitrende Skælven til Jorden

Livløs styrter, og derpaa han taler saaledes fra Brystet:

»Eryx! for Dares's Død jeg dig bringer et andet og bedre

Liv, og jeg nedlægger her nu som Sejrherre Remmen og Kunsten.«

Straks indbyder Æneas til Kamp med de hurtige Pile

Alle, som maatte det ønske, og frem han Belønninger stiller.

Forst han nu rejser en Mast fra Serestus's Skib med sin stærke

Haand, og han derpaa binder en flyvende Due i Lokke
Fast til den knejsende Mast som et Maal for de udsendte Pile.

Mændene samles : en kobberne Hjælm modtager de deri

Kastede Lodder, og Pladsen, som først nu af alle og under

Lydeligt Bifald springer af Hjælmen, er Hippoko6n, der

Søn er af Hyrtakus; ham saa Mnestheus følger, der nylig

Hentede Sejren i Kampen til Søs og var kranset endnu med
Grønne Oliventræblade. Den tredje var Eurytion, din

Broder, o Pandarus! du den berømteste Helt, som engang, da
Ordre du modtog Pagten at bryde, var først til at slynge

Ind i Achivernes Midte dit Spyd. Acestes var sidst og
Sunken til Bunden af Hjælmen, men Modet han havde til selv at

Gjore Forsøg paa med Haanden at udføre Ynglingens Gerning.

Hver nu af Mændene spænder den smidige Bue med stærke

Kræfter og fremtager Pile af Koggeret. Først gennem Luften

En anden Kraft, nemlig Eryx, Venus's Søn og Entellus s Lærer. Et bedre
Liv: det er bedre, at Tyren fældes end at Dåres skal dø.
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Ud fra den hvinende Streng Hyrtacidcns vingede Pil saa

Vindene klover og borer sig fast i den niodvendtc Skihsniast.

Denne blev rystet, den ængstede Fugl gav Frygten ved \ingens

Skælven til Kende, og alt genlod af det bragende Bifald.

Dcrpaa Mnestheus stiller sig frem hel fyrig med Huen

Spændt, og han sigter i Hojden og anspænder samtidig baade

(Jjne og ril. Dog ganske beklageligt lykkes det ikke

Fuglen med Jæmet at træfie; han rammer kun Snoren og Lokken,

Hvori den hang og var bunden ved Foden til Masten, som hojt sig

Hæver i Luften, og Fuglen nu flygtende iler til Himlens

Vinde og hæver sig op mod de graalige Skyer. Men hurtigt

Eurytion, som med Buen beredt alt længe nu havde

Vaabenet spændt, anraaber sin Broder som Guddom, og da han

Ser den med Vingerne baske saa glad i den udstrakte Luft, saa

Træffer han Duen, som floj under Skyernes graalige Dække.
Livet forlader den oppe i Luftkredsens Hojde, og dod den
Falder til Jorden, og Pilen den medtager fæstet i Kroppen.

Nu var Acestes alene tilbage, men Prisen var mistet.

Faderen dog udsender en Pil mod den luftige Himmel;
Vise dem vilde han nendig sin Kunst samt Klangen af Buen.

Her deres Øje nu moder et pludseligt underligt Syn som
Meget betydende varslende Tegn — hvad senere ogsaa

Vigtige Hændelser viste, og skrækkendc Seere have

Fremtidsvarselet tolket — thi Pilen, som Hoj i det lette

Skylag, brændte med eet og betegnede Vejen ved Ild og
Helt opbrændt den forsvandt i de luftige Vinde, aldeles

Ligesom ofte man ser, at en Stjerne, der falder fra Himlen,

Lober sin Fart, og den efter sig drager en funklende Hale.

Alle trinakriske Mænd samt Teukrernc blive aldeles

Slagne ved Synet og bede til Guderne; Varselet selv den
Ædle Æneas ej kunde benægte, men tager i Favn den
Glade Acestes, skænker ham herlige Gaver og siger:

»Tag dem. Fader! thi sikkert Olympens mægtige Konge
Siger ved saadant Varsel, at særegen Hæder du vinder.

Kfter den gamle Anchises du have skal Vinkummen her med
Uphojet Arbejde, hvilken den thraciske Cisseus fordum
Gav til min Fader Anchises som kostbar Gave til Pant paa
Venskab og Minde om sig.^< Da han udtalt havde, han vinder
Rundt om hans Tindinger derpaa en Krans af Lavrbærens gronne
Blade og giver Acestes som forst af dem alle den forste

Kamppris. Kuryti6n, som er brav, misunder ham ikke

Forrang i Hæder, endskont det var ham, som jo kastede Fuglen
Ned fra den luftige Himmel. Den nærmeste Plads efter denne

Vigtige ll.xndelser: her tænkes rimeligvis paa Kampene i Italien med
Kutulerne kort efter .lineas's .\nkomst og ikke paa senere begivenheder i Roms
Historie. Cisseus var en Konge i Thracicn, som senere etter en Mythe angives
som Fader til l'riamus's Hustru Ilekuha.

7
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Modtog Skytten, hvis Pil rev Snoren i Stykker, og sidste

Tilfaldt Manden, som satte sin flyvende Rørpil i Masten.

Før dog Kampen endnu var til Ende har Fader Æneas
Tilkaldt Epytus's Søn, der jo fulgte den unge lulus

Stedse som Hovmester. Ind i hans trofaste Øre han siger:

»Gaa nu til Askanius, og ifald han har hele sin Hær af

Drenge beredt og har ordnet et Kampridt, sig, at han fører

Hid til sin Farfaders Ære de ordnede Skarer og stiller

Frem sig i Vaaben. Han derpaa befaler, at alle, som vare

Strømmede ind, maa rømme den udstrakte Kampplads og lade

Markerne aabne og fri. Nu Drengene komme, og foran

Fædrenes Øjne de skinne paa bidsiede Heste i samme
Klæder og Vaaben, og Trojas og hele Trinakriens Ungdom
Ser med Beundring dem komme og giver sit Bifald til Kende.
Alle de bære om Haaret en glatklippet Krans efter Skikken

;

Hver har af Kastespyd tvende med Hybentræskaft og med Jærnspids,

Nogle om Skuldrene ogsaa et Kogger, men let, og om Halsen

Snor sig en bøjelig Kæde af Guld helt ned over Brystet.

Tre Eskadroner er Rytternes Tal, tre Førere færdes

Inde i hver, dem følge de unge saa, tolv om enhver, og
Straale i særlige Hold og med Førerne klædte paa samme
Maade. Den første Afdeling af jublende Unge den lille

Priamus fører, som bærer sin Farfaders Navn, din berømte

Ætling, Polites ! som siden Italiens Folk vil forøge.

Hesten, han rider, er thracisk og tofarvet, spættet med hvide

Pletter, og nede ved Foden er hvid den paa forreste Ben, og
Medens den knejser i Vejret, den viser sin snehvide Pande.

Anden er Atys, fra hvem nu Latinernes Atier stamjne,

Atys den unge og Drengen, som elskes af Drengen lulus.

Sidst er lulus og smukkest af alle i Skabning; han rider

Paa en sidonisk Hest, som den dejlige Dido ham havde
Givet som Kærlighedspant og Erindring; men alle de andre

Ynglinge ride den gamle Acestes's trinakriske Heste.

Alle Trojanerne tage med Klap mod de frygtsomme Unge,

Glædes ved Synet og kende de gamle Forældre af Ansigt.

Efter at hine nu glade til Hest vare redne i Kredsgang
Rundt for den hele Forsamling og Slægtningers Øjne og vare

Ganske beredte, saa giver i Afstand Epytus's Søn ved

Raab et Signal, og han smælder med Pisken. De skilles i lige

Antal og opløse Toget i trende forskellige Korps, og
Efter Befaling de dreje fra Vejen i Bue og gøre

Fjendtlige Angreb. Derpaa begynde de Ridtet med andre

En glatklippet Krans, idet det var Sædvane ved højtidelige Lejligheder at

anvende Kranse, i hvilke alle fremstaaende Blade og Grene omhyggeligt afklippedes.

Polites, Søn af Priamus og Hekuba. I anden Bog omtales V. 563 hans Fald
for Pyrrhus.
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Svingninger fremad og atter tilbage og modes igen fra

Modsat Side ; de slynge sig indviklet ind i hinandens

Kredsende Cirkler og stille for Ojct en Fægtning i Vaal)cn:

Snart maa de Ryggene blotte i)aa Flugten, og snart de til Angreb
Spydene vende, og snart, efter Fred, i Forening de ride.

Ligesom hin Labyrint paa det bjærgrige Kreta, — som efter

Rygtet har slynget sin Vej mellem skuffende Vægge og voldet

Svigfuld og usikker Vandring ved tusinde Gange, ved hvilke

Dette saa vildsomme Værk uden Mærker og Mulighed for at

Finde tilbage igen tilslorede alt, hvad der kunde

Folges som ledende 'lYaad, — aldeles i selvsamme Slyngning

Flette nu Teukremes Horn deres vildsomme Ridt, og i Legen
Væve de Kampe og Flugt som Delfiner, der legende skære

Gennem det libyske Hav og karpathiske Bolger, og dengang
Askanius omgiver sit Alba Longa med Mure,

Tndforte atter han Skikken med Ridtet i Kamplegen forst og
Lærte saaledes de gamle Latinere denne at fejre,

Ligesom selv han som Dreng og med ham Trojanernes Ungdom
Havde den fejret engang, og Albanerne lærte saa deres

Unge den, hvorfra siden det mægtige Rom den saa tog og
Frelste den festlige Kampleg til Forfædres Ære. For Tiden
Bliver den »Troja« benævnet og Drengene »Hæren fra Troja«.

Saaledes Kamplegen fejret blev her for den hellige Fader.

Her forst vendte sig Lykken aldeles og viste sig trolos.

Medens ved Gravhojen Festen de holde med vekslende Lege,

Ned den satumiske Juno fra Himmelen sendte som Bud sin

Iris til Iliums Flaade og gav hende Vindenes Medbor
Under mangfoldige Tanker og ikke forsonet endnu med
Fortidens Smerte. Ad Buen med tusinde F'arver nu Pigen

Paaskynder Rejsen, og uden at skues af nogen hun hurtigt

Iler ad Vejen. Hun ser nu en mægtig F'orsamling og monstrer
Kysten og opdager Flaaden fijrladt, og at Havnen er ode.

Fjernt paa den ensomme Strand Trojanernes Kvinder begræde
Ganske alene den tabte Anchises, og grædende alle

Se paa det bundlose Hav. Kun en eneste Stemme man horer:

Ak ! at saa talrige Grunde og saadan en Havflade dog skal

Være tilbage endnu for os trætte! De bede om Staden,

F>e nu kede af længer at doje Besværen paa Havet.

Midt mellem disse hun kaster sig ind — hun forstaar jo at skade —
Aflægger Aasyn og Dragt som Gudinde og straks Beroé hun

Labyrinten ved Byen Gnosos paa Kreta blev bygget at den atheniensiske
berømte Bygmester Dædalos, Fader til Ikaros, for Kong Minos som Bolig for
Uhyret Minotaurus, der fødtes af hans Hustru Pasifae som Menneske med Tyre-
hoved. En anden Labyrint blev ved Soen Moeris i Mellemægypten opfort af
Kong Psammetichus. Alba Longa se iste Hog V. 7. Iris se 4de Bog V. 762.
Ensomme Strandbred o. s. v. Kvinderne maatte etter Oldtidens Skik ikke
være tilstede ved Karnjdege og lignende Fester. Dragt som Gudinde. Gud-

7*
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Bliver, den tmariske Mand Doryklus's aldrende Hustru,

Hun, som engang havde haft baade Slægt samt Hæder og Sønner.

Saaledes træder hun frem nu imellem Trojanernes Kvinder

:

»Alle I Stakler, som ej den achæiske Hær har i Krigen

Trukket til Døden ved Muren om Fædrenestaden, du Slægt, som
Fodt er til Ulykke, hvad for en Død mon din Skæbne nu holder

Rede for dig? Det er alt nu den syvende Sommer fra Trojas

Fald at vi føres omkring over Havet og samtlige Lande,

Over ugæstfri Klipper og under ugunstige Stjerner,

Medens vi søge at naa til Italiens flygtende Kyster

Over det vældige Hav og bestandig af Bølgerne tumles.

Her er jo Eryx's Land, vort Broderland, her er tillige

Vennen Acestes ; hvem vil forbyde os her nu at bygge

Mure og By til en Bolig for Borgerer Fædreland! Guder!

I, som fra Fjender forgæves vi frelste ! skal aldrig da nogen
Stad blive »Troja« benævnt? Skal intetsteds skue jeg mere
Xanthus og Simois, disse vor Hektors Floder? Saa kom og
Hjælp mig at opbrænde alle de ulykkebringende Skibe.

Selv Spaakvinden Kassandra i Drømme jeg syntes at se, og

Hendes Afbillede rakte mig brændende Fakler og sagde:

»Søg eder her nu et Troja, thi her er jo Hjemmet for eder.«

Nu er det Tiden at handle, og saadant Varsel ej taaler

Nogen Opsættelse. Hist for Neptunus der staar jo de fire

Altere: Guden os giver jo selv baade Brande og Modet.«

Sigende dette saa først hun snapper en Brand som sit Vaaben,

Hidsig hun svinger den rundt i sin hævede Højre og slynger

Ud den i Afstand. Straks blive Trojanerindernes Sjæle

Hidsede, Hjerterne blive betagne; men een af dem alle,

Pyrgo, en aldrende Kvinde, der havde som kongehg Amme
Fostret saa mange af Priamus's Børn, udbryder saaledes:

»Hun er jo ej Beroé, hun er ikke Doryklus's Hustru

Hist fra Rhoteum ; læg dog Mærke til Tegnene her, som
Røbe guddommelig Ynde, og se paa de flammende Øjne-,

Mærk eder Aasyn, Tonen i Stemmen og Maaden, hun gaar paa.

Selv har jeg nylig jo set Beroe og forladt hende syg og
Harmfuld over, at ene hun undvære skulde nu Festen

Uden at kunne bevise Anchises den skyldige Ære.«
Først stod Kvinderne her raadvilde og saa med de onde
Øjne paa Flaaden, imedens de vaklede mellem den stærke

Higende Lyst til at blive i Landet og Riget, som efter

Skæbnens Bestemmelse kaldte; da hæver Gudinden sig op mod

inder fremtræde i lange Dragter, der naa til Anklerne ; og Iris særlig i straalende

Dragt med Regnbuens Farver. Tmariske Doryklus: Tmaros var et Bjærg i

Epirus, og det maa da antages, at Beroe er kommen med Helenus fra Troja til

Epirus og derfra har fulgt Æneas, da denne paa sin Flugt var der. Under
ugunstige Stjerner: Farer paa Havet, idet Storm og Uvejr staa i Forbindelse

med Stjernerne. Rhøteuni, et Forbjærg i Landskabet Troas.
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Himlen og svæver saa stille paa Vingerne bort, og en mægtig

Bue hun danner i Klugt under Skyernes Lag. Men ved Synet

Blive de ganske betagne, de skrige i sandt Raseri og

Snappe paa .\merne inde i Husene Ild, medens andre

Altrene plyndre og kaste med Lov og med Grene og Brande.

Ilden i utojlet Lob snart raser ad Tofter og Aarer

Hen over Skibenes Gran og de malede Stavne. Nu bringer

Eumelus Budskab hen til Anchises's Hoj og Teatrets

Tilskuerrækker om Branden i Flaaden, og selv man tillige

Ser. at den kulsorte Aske sig hvirvler i Skyen, og forst saa

Askanius, som han glad anforte i Kampridtet, sporer

Ligesaa fyrig sin Hest til den ganske forstyrrede Flaade

Uden at holdes tilbage af Lærernes ængstede Skare:

»Hvad er nu dette for nyt Raseri? Hvad soge I hermed?

Ak ! I usalige Kvinder ! I brænde jo ikke vor Fjende,

Ikke Argivernes fjendtlige Lejr men eders Forhaabning.

Jeg er jo Askanius, som er her« — og han kaster for deres

Fodder sin skuflende Hjælm, som han bar, da han viste i Legen

Billedet frem af en Kamp. Æneas ankommer hurtigt

Sammen med Teukremes Skarer, men hine saa tlygte i Angest

Spredt til forskellige Steder paa Kysten og soge til Skove

Eller til lonlige Huler i Klipper, hvis saadanne fandtes,

Ledes ved alt, hvad de gjorde, og Dagslyset, blive til andre,

Genkende atter nu deres, og Juno de ryste af Sjælen.

Dermed have dog Branden og Flammerne slet ikke dæmpet
Deres utæmmede Kraft, thi under det fugtige Træværk
Vedbliver Værket at gløde og udsender ulmende Rog, og

Tømmeret langsomt fortæres af Heden, og Branden i hele

Skroget sig breder, mens alle de paahældte Strømme af Vand og

Mændenes Kræfter ej hjælpe. Den fromme Æneas nu bort fra

Skuldrene river sin Klædning, han paakalder Gudernes Hjælp og

Udstrækker Hænderne: »hor mig almægtige Ju])piter! dersom

Ikke med Had du forfølger Trojanerne alle som een, og

Dersom din forrige milde Deltagelse vises endnu mod
Menneske-Lidelser, giv da. Fader! at Flammerne drage

Bort fra vor Flaade, og frels dog Teukremes svage Forhaabning,

Eller, ifald jeg fortjener det — hvad der er ikkun tilbage —
Send med det dræl)cnde Lyn mig i Døden, og lad mig nu falde

Her for din Højre.« Han næppe det udtalt havde, da raser

Storm uden Maade med Mørke og Strømme af Regn, medens alle

Højder og Sletter paa Jorden ved Tordenen skælve : fra hele

Himmelen Uvejret styrter sig mork med en plaskende Regn og

Susende Storm, og af Vand blive Skibene fyldte aldeles,

Træet, som halvt er fortæret af Ild, bliver vaadt, indtil hele

Branden fuldstændig er slukket, og samtlige Skibe undtagen

Y'nc, som mistedes, blive fra denne Fordærvelse frelste.

Fader .-Flneas, som rystes af Sorg ved det grusomme Uheld,

Drøfter i Sjælen sin store Bekymring og vender sin Tanke
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Snart hid, snart did, medens han vakler, om enten han skulde

Glemme Oraklet og tage sin Bo paa sikuliske Marker

Eller sin Vej til Italiens Kyst fortsætte. Da giver

Oldingen Nautes, hvem den tritoniske Pallas har oplært

Fremfor alle og gjort saa berømt ved hans kløgtige Indsigt,

Følgende Svar: dels Varslets Betydning, som Gudernes store

Vrede dem sendte og dels hvad Skæbnens Bestemmelse fordrer.

Trøst han med saadanne Ord indgyder nu Helten Æneas:
Son af Gudinden! lad følge os hvorhen Skæbnen os drager

Frem og tilbage; hvad Følgen end bliver, besejre man maa jo

Hver Tilskikkelse dog ved at bære den. Her du i Landet

Har jo Acestes, denne dardaniske Ætling af Guder;
Tag ham som Raadgiver, dersom han vil det, og gør ham til Fælle,

Giv ham alle de Folk, som vi have for mange nu efter

Skibenes Tab, og som kedes ved hele den vigtige Plan og
Samtlige Forhold. Alle de gamle, som Alderen tynger.

Alle de Kvinder, som Havet har trættet, og alt, hvad du har af

Svage og kraftløse, alle, som frygte for Faren paa Havet,

Udtag disse, og lad saa de mødige bygge sig her i

Landet en Stad, som »Acesta« benævnes, et Navn, som er tilladt.

Opfyldt af saadanne Ord fra den meget bedagede Ven han

Grublende vender sin Tanke til mange forskellige Sorger.

Kørt af sit Tospand Natten var bælgmørk kommen paa Himlen;
Pludselig syntes da Fader Anchises's Skikkelse ned fra

Himlen at dale og tale saaledes: »min Søn! du som var mig
Kærere selv end mit Liv, mens Livet jeg nød, og er bleven

Prøvet ved Iliums Skæbne, jeg herhen kommen er efter

Ordre fra Juppiter selv, som har bortjaget Ilden fra dine

Skibe og endelig oppe fra Himlen har set og har ynket.

Lyd nu det Raad, som er bedst, og som gives af Oldingen Nautes;

Før til Italien ikkun en udvalgt Ungdom og kække
Hjerter. Et Folk, som er haardfort og raat skal besejre du hist i

Latiums Rige; men først skal ned under Jorden du gaa, hvor

Dis har sin Bolig, og gennem Avernus's Dyb skal du søge

Der mig at træffe, thi hverken det grulige Tartarus eller

Hine bedrøvede Skygger mig eje, men sammen med alle

Fromme det dejlige Hjem jeg bebor i Elysiums Rige.

Nautes nævnes som Stamfader til den nautiske Slægt i Rom. Den tritoniske
Pallas = Minerva; er Gudinde for saavel mandlig som kvindelig Kunstfærdighed
og overhovedet al Kunst, hvortil ikke kræves Ild og Forarbejdelsen af Metal,

samt Videnskab. Ætling af Guder, da Dardanus var en Søn af Juppiter, eller

fordi Acestes var en Søn af Flodguden Krimisus. Acesta: en By paa Sicilien,

sml. iste Bog V. 213 og 594. Nattens Tospand: Natten som Gudinde var op-

rindelig Søster til Erebos, det sorte Mørke, og Moder til Æther, Lyset, og Hemera,
Dagen. Hun har sin Bolig ved Indgangen til Tartaros, Underverdenen. Dis,
Underverdenens Gud :=; Pluto. Avernus: til Nærheden af Avernersøen ved
Kumæ henlagde Mythen Nedgangen til Underverdenen. Elysium: fra det Sted
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Herhen forer den kydske Sibylla dig, naar du som Offer

Bringer af kulsorte Dyr tilstrækkeligt Hlod. Du din hele

Slægt der lærer at kende og Byen, som bliver dig given.

Hermed Farvel! Nu den fugtige Nat har jo naaet sin l^anes

Midte, og grusom beaander mig Dagen med pustende Heste.«

Dette han sagde og svandt som en Rog i de luftige Vinde.

Hertil Æneas siger nu: »hvor vil du hen efter dette?

Hvorhen styrter i saadan en Fart du? Hvem mon du flygter?

Hvem kan forbyde dig dog, at du kaster dig ind i mit Favntag?«

Sigende dette han vækker i Asken den ulmende Ild, og

Ydmyg han derpaa bringer et Offer af Mel og det fulde

Rogelsekar og han hædrer den ældgamle Vesta i Husets

Indre og Husguden, hvilken han havde fra Pergamum medfort.

Straks sine Fæller han kalder men først dog Achates, og disse

Siger han Juppiters givne Befaling, sin elskede Faders

Paabud og hvad han nu selv har i Sinde at gore. Man derpaa

Uden at nole udforer den tagne Beslutning, og hvad der

Bliver forlangt, indrømmer Acestes. Alle, som selv det

Ønske og ikke bekymre sig noget om hædrende Stordaad,

Blive tilbage nu her, og til Byen man udtager Kvinder.

Derpaa lave de Tofter fra ny, reparere hvad Træværk
Ilden paa Flaaden har skadet og skaffe sig Aarer og Skibstov,

Faa kun i Tal men til Krige at fore den kraftigste Manddom.
Pladsen til Byen betegner Æneas imidlertid selv med
Ploven og uddeler Huse ved Lod og befaler, at her man
Ilium lægger og Troja saa hist. Den trojanske Acestes

Glædes ved Riget, bestemmer et Sæde for Retten og kalder

Fædrene sammen og lægger dem Lovene for. Man nu hcrpaa

Bygger paa Kryx's Top den idaliske Venus et Tempel
Knejsende hojt imod Himlen og giver Anchises's Gravhøj

Baade en Præst og en Lund, som i udstrakt Omkreds er hellig.

Festlige Maaltider holdtes paa niende Dag af det hele

Folk, og paa Altrene bragtes der Ofre, da rolige Vinde

Jævnede Havet og ud de paa Bølgerne kaldes igen af

Sydvindens mere vedholdende Pust. Paa den buede Strandbred

Fældes der talrige Taarcr, og Dagen og Natten de dvæle

Sammen i Favntag. Kvinder ja Mændene selv, som tilforn jo

Mente, at Synet af Havet var stygt, og dets mægtige Vælde
Ganske utaalelig, ønske at rejse og vilde nu gerne

i Underverdenen, hvor Dommerne opholdt sig, gik to Veje, den ene over Acheron
til Tartarus, den anden over Lethe til Elysium, de frommes sorgløse Hjem.
Sibylla se Note S. 56. (J ru s om b eaa n d e r o. s. v., da Skyggerne eller de

Afdødes Sjæle før Dagens Frembrud maa være tilbage i Underverdenen igen.

Vesta, Ju])piters Søster, var Guddom tor Husarnens Ild og Familiens .Sammen-
slutning og havde sin Plads i Husets indre og hellige Rum. Ilium bliver her
Staden selv, og Troja den nærmeste Omegn om Staden. Fædrene er her de
udvalgte Kaadsherrer. Kryx er IJjærget paa Vestkysten af Sicilien, der var helliget

Venus, og denne kaldes den idaliske efter Bjærgstadeu Idalium paa Cypern
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Udholde hele Besværen ved Flugten. Den ædle Æneas
Trøster med venlige Ord; til sin Slægtning Acestes betror han
Alle med Taarer og byder at slagte som Offerdyr tvende

Kalve til Eryx, til Stormen et Lam, og at straks man saa skulde

Lose fra Strandbredden Tovet. Han selv med en glatklippet Krans af

Gronne Oliventræblade om Hovedet holder i Haanden
Skaalen til Ofring og staar langt ude i Stavnen; han kaster

Indvoldsdelene ud i de havsalte Vover og hælder

Perlende Vin som et Offer i disse. Nu Vinden, der bagfra

Rejser sig, følger paa Vejen de sejlende Skibe; med Aaren
Mændene piske saa Havet om Kap, og de Bølgerne feje.

Venus imidlertid pines af megen Bekymring; hun derfor

Tiltaler Guden Neptunus og udstøder saadanne Klager:

»Junos alvorlige Vrede og Harmen, som aldrig kan mættes.

Noder mig Tilflugt at tage, Neptunus! til ydmyge Bønner;
Hverken kan Tiden, som gaar, eller Fromhed hende formilde,

Hverken ved Juppiters Bud eller Skæbnen engang hun sig lader

Bøje og holde i Ro. Hun er ikke tilfreds med at have

Midt ud af Frygernes Folk udryddet en By med et grusomt

Had og forfulgt den med alle de mulige Straffe; det faldne

Trojas Rester og Aske og Ben hun forfølger desuden.

Hvad der er Aarsag til sligt Raseri maa selv hun jo vide.

Hvilket forfærdeligt Røre hun voldte paa Libyens Bølger,

Saa du jo nylig som Vidne; hun blandede Himmel og Hav og
Vovede dette at gøre i Riget, som tilhører dig, og
Ganske forgæves hun satte sin Lid til æoliske Storme.

Ja, hun har drevet til Brøde Trojanernes Kvinder; ved Hjælp af

Disse har skammeligt Ild hun jo stukket paa Flaaden og derpaa

Tvunget ved Tabet af Skibe til hist i det ukendte Land at

Bosætte Fæller, som blive tilbage. Jeg beder, lad Resten

Trygt over Bølgerne fare og naa den laurentiske Thybris,

Dersom jeg beder om hvad der er tilladt og Pareerne ville

Byen forunde os der.« Den saturniske Hersker i Havets
Dyb hende giver til Svar: Cytherea! fuldstændig du har jo

Ret til at stole paa Riget, som tilhører mig, og fra hvilket

Selv du er udgaaet. Ogsaa fortjener jeg dette af dig, thi

Rasende Storme jeg ofte har tæmmet og Himlens og Havets
Mægtige Oprør. Selv jo paa Landjorden ej din *Æneas

hvor hun havde et berømt Tempel. Indvoldsdelene, der ofredes til Guderne,
vare Hjerte, Lever og Lunge. Æoliske Storme, saaledes benævnede efter

Vindenes Behersker, Æolus, Søn af Juppiter Og Menalipe. Juno oprørte Havet
ved Æolus's Hjælp, men Neptunus bragte det til Ro, derfor bruges Udtrykkel
forgæves, idet Æolus ingen Magt har over Havet. I> au rentiske Thybris:
Laurentum var en Stad i Latium ikke langt fra Tiberens (Thybris) Udløb i Havet.

Cytherea benævnes Venus efter Øen Cythera i det ægæiske Hav i Nærheden
af Forbjærget Malea, hvor hun havde et anset Tempel. Selv du er udgaaet,
idet Venus efter en Mythe opstod af Havets Skum og gik i Land paa Øen
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Ligger mig mindre paa Hjerte: jeg herpaa kalder til Vidne

Xanthus og Simois. Dengang Achilles drev de trojanske

Dodtrætte Skarer tilhage til Muren og hidsig dem fulgte,

Medens han Tusinder dræhte og Floderne fyldtes med Lig og

Klagede meget og Xanthus ej Vej kunde finde og ud sig

Kaste i Havet, saa frelste jeg dog din Æneas i Skyens

Dækkende Favn, da han modte den stærke Pelide og ej ham
Lignede hverken i Kraft eller (Uidcrnes (iunst, skont jeg heller

Havde fra dybeste Grund omstyrtet det mensvorne 'IVojas

Mure, som selv jeg engang har rejst med min Haand, og det samme
Sind har jeg stadigt endnu; saa bortjag Frygten. Han tryg skal

Naa til Arernus's Havn, som du onsker. Kun een skal han savne.

Hvem han paa Havet skal miste; for alle skal ikkun det ene

Liv opofres.« Saasnart han med saadanne Ord havde baade

Trostet og glædet Gudinden, saa forspændte Havets Behersker

Vognen, der straaler af Guld, anbringer i Hestenes Munde
Skummende Bidsler og giver saa Dyrene slappede Tojler.

Hen over Vandfladen rask paa den havblaa Vogn han nu ruller,

Bolgeme lægge sig ; under den tordnende Akse det vrede

Hav bliver stille og bort fra Himmelen Skyerne flygte.

Folgets forskellige Former sig vise: de uhyre Havdyr,

Glaukus's Oldingekor, Palæmon, der Son er af Ino,

Alle de raske Tritoner og Forkus's samlede Skare,

Thetis paa Siden til venstre, Thalia og Cymodocé og
Nesæé, Melité samt Pigen Panope og Spio.

Fader Æneas's Sjæl, som var ængstelig, bliver nu atter

Her af en inderlig Fryd gennemstrommet; han byder, at alle

Masterne rejses i Hast, og at Sejlet paa Raaerne spændes.

Snart de nu samtidig sejle for halv Vind, snart de saa atter

Samtidig fire paa Skødet til hojre og venstre; de hoje

Raaspidser dreje de herhen og derhen, og gunstige Vinde
Drive nu Skibene frem. Palinurus i Spidsen for alle

Anforer Toget, og Ordren er given de andre, at efter

Ham de Sejladsen maa rette. Den fugtige Nat allerede

Næsten til .Midtpunktet havde paa Himmelen naaet, og slængte

Cypern, hvor hun fortrinsvis dyrkedes. Pelide = Achilles som Søn af Thes-

salerkongen Peleus og Thetis. Mensvorne Tro ja: Neptunus opførte Murene
om Troja f<»r Kong Laomedon, men denne bedrog ham for den betingede Løn.
(ilaukuss Oldinge kor: Glaukus var efter Mythen en Fisker fra Anthedon
paa Eubøa, der blev forvandlet til en Havgud. Han følges af andre Havguder,
som i Alder og Udseende lignes med Oldinge. Palæmon, .Søn af .Vthamas og
Ino. Ino var Datter af Kadinus og Hermione og gift med Athamas, Konge i

Theben, men forfulgt af denne i Raseri styrtede hun sig i Havet med Sønnen
Melicerta, og begge bleve forvandlede til Havguddomme ; Ino til Leukothea (Matuta)

og Melicerta til Palæmon, som ogsaa kaldes Portuniinis (Smig. .S. 90 Note). For-
kus eller Neptunus's til Havgud forvandlede Son ledsages af Havguder, over

hvilke lian har Befaling. Thetis er Nereus's og Doris's Uatter, Havnymfen, som
var Achilles's Moder. Navnene, som følge, ere Navne paa Havnymfer, der led-
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Hen under Aareme havde de sejlende Folk paa de haarde

Sæder i fredelig Ro deres Lemmer forfrisket, da Søvnen
Let fra de himmelske Stjerner sig sænker og kløver den mørke
Luft gennem Mulmet og opsøger dig, Palinurus! du skyldfri,

Bringer fordærvelig Slummer og sætter som Gud sig paa Skibets

Knejsende Bagstavn, ganske med Forbas lig, og saa taler

Følgende Ord: »Palinurus! du Ætling af lasius ! nu
Bære jo Bølgerne selv dine Skibe afsted og for fuld Vind;
Nu er det Tid til at hvile; saa læg nu dit Hoved og skaan de

Mødige Øjne for mere Besvær. For en Stund vil jeg selv nu
Tage dit Hverv.« Palinurus, som næppe kan Øjnene aabne,

Siger til dette: »opfordrer du mig til at lade som om jeg

Rolige Bolger ej kendte og Synet af Havet i Stilhed,

Eller at Lid jeg skal fæste til saadant Under? Hvorledes

Kunde betro jeg Æneas til skuffende Vinde, især da
Stjerneklar Himmel saa tit med sin Svig har bedraget min Tillid?«

Dette han sagde og holdt Rorpinden og klamrende fast sig

Slap han den ikke men fæster paa Himlen sit Øje. Da ryster

Guden en Gren, som er fugtet med Lethes Vand og har faaet

Kraft til at dysse i Søvn fra den stygiske Flod, over begge
Tindinger, hvorved han lukker den tøvendes bristende Øjne.

Næppe var Legemet slappet endnu af en uventet Hvile,

For han sig over ham bojer og hovedkulds ud i de klare

Bolger ham kaster med Ror og et løsrevet Stykke af Stavnen,

Medens forgæves han ofte paa Fællerne raaber, og selv han
Hæver bevinget sig op i den fjerlette Luft, men ad Havet
Løber alligevel Flaaden i Tryghed uden at frygte.

Ligesom Fader Neptunus har lovet. Den nærmer sig netop

Hen mod Sirenernes fordum saa farlige Klipper, der vare

Hvide af talrige Ben, og i Afstand Skærene tone

Dumpt under Bølgernes evige Slag, saa mærker omsider
Fader Æneas, at Skibet nu driver afsted uden Styrmand.
Selv han da styrer det Natten igennem paa Havet, og dybt han
Sukker og rystes i Sjælen ved Vennens uheldige Skæbne:
»O Palinurus! for meget til blikstille Himmel og Hav du
Satte din Lid og du nøgen paa ukendt Strand maa nu ligge.«

sage Neptunus. Søvnen som Gud er Barn af Natten og fremstilles gerne som
en Genius med opadvendt Fakkel, hvorimod Broderen, Døden, har Fakkelen
nedadvendt. lasius var Søn af Juppiter og Elektra. Lethe er Forglemmelsens
Flod i Underverdenen, som bringer de afdøde til at glemme al Fortid, og Styx
er Floden, over hvilken Færgemanden Charon fører de Døde ind i Underverdenen.
Sirenerne vare efter Mythen Fugle med Jomfruansigter, som ved deres Sang
lokkede de Søfarende til sig og da dræbte dem Deres Klipper ere her tre

smaa klippefulde Øer ved Kysten af Kampanien i Nærheden af Kapreæ.
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Lrrædcnde siger han dette, og Flaaden betror han til Sejlet,

Glider saa endelig hen imod Kumæs euboiske Kyster.

Forstavnen ud imod Havet de vende, og Ankrenes Tænder
Holde paa Skibene fast, og de buede Bagstavne danne
Langs hen ad Stranden en Bræm. Straks sj)ringer en Ynglingeskare

Fyrig fra Skibene ind paa Hesjiericns Strandbred, og nogle

Opsoge Funken, som skjuler sig inde i l'lintestensaaren,

Medens de andre i Hast gennemstrejfe de vildtrige tætte

Skove og finde og vise de rindende Vande. Den fromme
Fader Æneas snger til Templet, den store .\pollo

Værner paa Hojen, og hen til den uhyre (Ircjtte, der fjern og

Lonlig er Bo for en grufuld Sibylla, som Delos's Varsler

Indgyder Fylde af Aand og Begejstring, og hvem han tillige

Aabncr et Indblik i hvad der vil ske, og de nærme sig alt nu

Hen imod Trivias Lund med det gyldne og straalende Tempel.

Rygtet fortæller, at dengang da Dædalus flygtede bort fra

Minos's Rige, saa havde han Mod at betro sig til Luften,

Floj j)aa de susende Vinger den uvante Vej mod det kolde

Norden, og hurtigt han stod paa den chalcidensiske Hojborg.

Kommen til Landene her indviede straks han til dig, o

Fobus ! de roende Vinger og rejste det mægtige Tempel.

Kumæ (ogsaa Cyrae) en Søstad i Kampanicii, var en Koloni fra l^yen Chalcis

paa Eubøa. Delos's Varsler: Apollo, som særlig dyrkedes ]iaa sin Vvtdeø

Uelos. Trivia := Hekatc, se Note S. 78. Benævnelsen Trivia benyttes, fordi

(iudinden liy{)pigt havde sine Altre jiaa Kors- og Skilleveje. .\pt)lloteni])let laa

i Hekates hellige Lund. Dædalus flygtede. Dædalus, en herumt Kunstner

i Athen, havde bygget Labyrinten paa Kreta for Kong Minos i liyen Gnosos,

men da han hjal]) Theseus til at dræbe den der indespærrede Minotauros, blev

han selv med sin Son Ikarus indespærret der, lavede sig og Sønnen Vinger og
flygtede.
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Androge6s er paa Døren afbildet i Døden og tæt ved

Cekropidernes Bøde, som hvert Aar maatte betales,

— Hvilken forfærdelig Sorg — syv Sønner og Døtre ved Loddet

Vælges, og hist staar Urnen. Det gnosiske Land sig af Havet

Ligefor hæver, og her er den grusomme Elskov til Tyren

:

Pasifaé, som i Løn undfanger, og Mindet om denne
Syndige Kærligheds Rædsel: et tveformet Afkom af tvende

Slægter, som blandedes, hin Minotaurus. Her er tillige

Hele den kunstrige Bygning med vildsomme Gange, hvis Retning

Aldrig lader sig spore, men Dædalus, rørt ved Prinsessens

Brændende Kærlighed, løser dog Husets indviklede Vej og

Snilde Bedrag ved at styre de usikre Fødder med Traaden.

Dersom hans Smerte ham havde det tilladt, Ikarus! skulde

Selv Du betydelig Del have haft i det herlige Kunstværk

;

To Gange gjorde han Prøven at afbilde Faldet i Guld, men
Faderens Haand sank to Gange ned. Alt havde de sikkert

Mønstret i Række med Øjet, hvis ikke Achates, som forud

Sendtes, var kommen, og sammen med ham Præstinden for baade

Føbus og Trivia: Deifobé, der var Datter åf Glaukus.

Denne nu siger til Kongen: »ej tillader Tiden at se paa

Saadanne Ting; langt bedre det er, at du slagter nu syv af

Kvægenes urørte Hjord og det selvsamme Antal af Faar, der

Vælges som Skikken det byder.« Præstinden med saadanne Ord til

Helten Æneas vendte sin Tale, og Mændene lyde

Uden at nøle den givne og hellige Ordre, og derpaa

Kalder hun Teukreme ind i de høje ærværdige Steder.

Her den eubøiske Klippe i Siden er hulet til mægtig
Grotte, og hundrede Døre med selvsamme Antal af brede

Adgange fore til denne, og herfra hundrede Stemmer
Bringe Sibyllas Svar. Til Indgangen kommen man var, og
Jomfruen siger: »det Tid er at spørge Oraklet, se Guden,
Guden ! « Og medens hun talte saaledes ved Døren, forandres

Androgeos var Kong Minos's Søn, der blev dræbt af Athenienserne og
Megarenserne, hvorfor Minos bekrigede og overvandt dem. Cekropiderne
= Athenienserne, af Cekrops, den ældste Konge i Attika, der var indvandret til

Grækenland fra Sais i Ægypten. Pas i fae. Datter af Helios, Solguden, og
Søster til Circe, var gift med Minos og havde Børnene Androgeés, der omtales
ovenfor, og Datteren Ariadne. Efter Mythen var det hende, der røbede Hefajstos

(Vulkanus) Kærlighedsforbindelsen mellem Venus og Mars, og til Straf — derfor

Udtrykket grusomme Elskov — bragte saa Venus Forholdet mellem hende og
Tyren istand, og hun fødte Minotaurus, Uhyret i Menneskeskikkelse med Tyre-
hoved, der fodredes med Menneskekød. Prinsessen er Ariadne, der blev for-

elsket i Theseus og bevægede Dædalus til at frelse denne i Kampen mod Mino-
taurus. Ariadne fulgte saa Theseus, men denne forlod hende paa Naxos efter

Befaling af Bakchus, som selv vilde eje hende. Ikarus kom under Flugten for

højt. Solen smeltede Vingernes Voks, og han faldt i Havet, som blev kaldt det

ikariske Hav. Deifobe: saaledes benævnes Sibylla kun her og er Datter af

Glaukus, Havguden med Spaadomsgave.
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Pludselig Aasyn og Far\'e, og Haaret uordentlig flagrer.

Brystet er stormende, Hjertet er svulmet af vildt Raseri, og

Storre hun synes, og Stemmen er ikke som Menneskets mere,

Alt som hun bliver beaandet af (iuddi)mskraften, der stedse

Nærmere kommer. Hun siger: »trojanske Æneas ! \il her du

Tove med Løfter og Bonner, thi for ej aabnc sig disse

Vældige Munde i denne forfærdende Hvælving,« og dengang

Dette var sagt, saa hun tav. (iennem 'l'eukrerncs haardfore Lemmer
Lober en iskold Gysen, og Kongen nu opsender Bonner
Dybt fra sit inderste Bryst: »du, Fobus! som stedse har Trojas

llhyre Lidelser ynket og styrede Paris's Hænder
Samt hans dardaniskc Pil imod .l^akus's Ætling, jeg under

Din Vejledning besejlet har talrige Have, som kranse

Mægtige Lande, og kom langt bort til de fjerne Massylers

Folk samt Marker, som strække sig ligefor Syrterne; dog nu
Have vi endelig naaet Italiens flygtende Kyster,

Lad saa Trojas Skæbne os ledsaget have kun hertil.

Nu er det eder jo tilladt, (ludinder og alle I Guder!

L hvem Ilium samt Dardaniens mægtige Hæder
Hidtil har været forhadt, at 1 Folket fra Pergamum skaane.

Hellige Seerske! du, som jo Fremtiden kender, o giv nu
— Ej jeg et Rige forlanger, som Skæbnen mig ikke har givet —
Teukrerne Ret til at tage i Latium Bolig med Trojas

Vidt omflakkende Guder og (iuddomme, hvilke nu Havet
Tumlet har om. Jeg for Fobus og Trivia bygger et prægtigt

Tempel af Marmor alene og indstifter hellige Dage,

Kaldte med Fobus's Navn. I mit Rige der venter dig selv en

Anset Helligdom, hvor jeg vil nedlægge alle de Svar og
Dunkle profetiske Ord, som mit Folk du har givet, du hulde!

Udvalgte Mænd indvier jeg til dette. Betro nu blot ikke

Svaret til Blade, thi ellers det flagrer i Uorden om som
Spot for de hurtige Vinde; jeg derfor beder dig om at

Selv du vil varsle.« Paa Talen han hermed gjorde nu Ende.
Spaakvinden taaler endnu ej Fobus, og vild hun i Grotten

Raser, om muligt hun kunde dog jage den mægtige Guddom

Æakus's Ætling =: Achilles, Son af Peleus. Æakus var Konge paa Øen
.Mgina ved Athen og .Søn at Juppiter og Europa. Efter sin Dod blev hvin en af

I lulerverdenens Dommere. Achilles blev ved Trojas Port saaret af Paris og
Apollo med en Pil og begravet i Patroklus's Grav. Massylerne: et nord-
afrikansk Folk. Syrterne, se Note S. 4. Tilladt at skaane: paa Grund af

Trojas Fald og Trojanernes Ulykker. Tidligere kunde Guderne forfølge og mis-
unde Trojas I,ykke. Kaldte med Fobus's Navn Digteren synes at sigte

til de rt)merske apollinariske I-ege og ved det ovenfor nævnte Tempel til

Apollotemplet, som Kejser Augustus byggede paa Pallatium. En anset Hellig-
dom. De sibyllinske Bøger bleve først gemte paa Kapitolium, men senere i

Apollotemplet p.ia den i)alatinske IIoj, og Opsigt dermed havde et Kollegium af

først to, saa ti og endelig femten dertil udvalgte Mænd. Disse .Spaadomme
tilskrives imidlertid ikke den kuinæiske Sibylla ])aa l'lneas's Tid, men den tar-
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Ud af sit Bryst, men des mere han matter den rasende Læbe,

7'æmmer det oprørske Hjerte og bøjer ved Tvang til at lyde.

Frivilligt aabne sig snart dog Hvælvingens hundrede svære

Døre, og Seerskens Svar gennem Luften de bringe saaledes:

»Du, som omsider har endt de alvorlige Farer paa Havet,

Større paa Landjorden vente dig her; til Laviniums Rige

Skulle Trojanerne komme, lad Sorgen kun fare, men dog de

Ønske jo skulle, at aldrig de ankomne vare. ' Jeg skuer

Krige, ja grulige Krige, og Tiberen skumme i Blod, som
Flyder i Strømme. Du ikke skal Simois mangle og Xanthus

Eller den doriske Lejr, og en anden Achilles er født i

Latiums Land allerede, hvis Moder er ogsaa Gudinde,

Juno ej heller vil holde sig nogetsteds borte, men altid

Teukrerne følger som Fjende hun. Hvilke italiske Folk og

Byer skal ikke du trygle i Ydmyghed, naar du er stedt i

Yderste Nød! Og til alt dette Ondt er for Teukrernes Folk nu

Atter den fremmede Viv og et Bryllup i Udlandet Aarsag.

Ej du for Ulykken vige, men gaa den i Mode med større

Mod, end din Skæbne forunder. Og hvad du nu mindst kan formode,

Byen fra Grækenland først dig en Udsigt aabner til Frelse.«

Cymes Sibylla ham ud fra det hellige Indre med disse

Ord tilraaber den dunkle og skrækindjagende Spaadom,

Skriger i Grotten og hyller det sande i Gaader, saaledes

Tøjler Apollo det rasende Bryst, og i Hjertet han borer

Sporerne dybt. Men saasnart Raseriet var lagt og den vrede

Læbe var tavs, saa begynder nu Helten Æneas at tale:

»Pige ! uventet og ny ingen Lidelsesform kan mig møde.

Alt har jeg anet og gaaet det forud igennem i Tanken.

Eet jeg kun ønsker: da Døren til Underverdenens Drot og

Søen, som sumpet og skummel er Frembrud af Acherons Vande,

Findes skal her, saa lad det mig lykkes at komme min kære

Fader for Øje og Aasyn, vis mig nu Vejen og luk mig

Op nu den hellige Dør. Jeg har frelst ham paa Skuldrene gennem
Tusind forfølgende Vaaben og Flammer og baaret ham ud fra

Fjendernes Midte; min Vej har han fulgt og har udholdt tillige

Samthge Have og Trusler fra Himlen saa vel som fra Søen,

Skønt han var svag samt langt over Alderdoms-Maalet og Kraften.

Ja han har bønligt mig givet det Hverv, at jeg skulde dig ydmygt

quiniske Sibylla paa Tarquinius Superbus's Tid. En anden Achilles, nemlig

Kong Turnus, Æneas's farligste Modstander i Italien og Søn af Nymfen Venilia,

derfra Udtrykket: hvis Moder er ogsaa Gudinde. Den fremmede Viv er

Kong Latinus's Datter Lavinia, som var lovet til Turnus, før hun blev gift med
Æneas. Byen fra Grækenland er Pallanteum, der laa, hvor Rom nu ligg r,

og blev anlagt af Evander, som omtrent 60 Aar før den trojanske Krig ind-

vandrede fra Byen Pallanteon i Arkadien- Acherons Vande. Acheron er en

af Underverdenens Floder og benyttes tillige som Betegnelse for hele Under-

verdenen. I Nærheden af Kumæ laa en Sø, Acherusia, som antoges for at være
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Bede og gaa til din Dor. Saa fol dog Medlidenhed, hulde!

Baade med Kader og Son, — thi alt du forniaar, og forgæves

Hekatc ikke dig gav at beherske Avernus's Lunde. —
Orfeus kunde jo hente sin afdtide Hustru fra Orkus

Stolende kun paa sin Lyre og klingende Strenge, og PoUux
Kobte sin Broder tilbage ved vekslende Dod, og han ofte

Vandrede frem og tilbage. Og hvi omtale den store

Theseus eller Alciden? Jeg selv jo fra Juppitcr stammer.«

Bedende sagde han dette og lagde paa Alteret Haanden,

Derpaa talte Præstinden saalcdes: »du Ciudernes Ætling!

Du Trojaner og Son af Anchises! det let er at stige

Ned til Avemus, thi baade om Dagen og Natten den skumle

Dis har jo Dørene aabne, men komme tilbage og slippe

Op til den himmelske Luft, det er Sagen og volder Besværen.

Faa, hvem Juppiter viste sin Gunst eller tiammende Manddom
Hævede hojt imod Himlen, det kunde som Sonner af Guder.

Alt, hvad der ligger imellem, er dækket af Skov, og den morke
Kocytus kredser det amdt i en Bue; men nærer din Sjæl en

Saadan Lyst og Begær, at du gerne vil to Gange sejle

Over de stygiske Vande og to Gange skue det sorte

Tartarus, volder i saadan Grad det dig Glæde at fore

Dette afsindige Forsæt igennem, saa hor, hvad der forst maa
Bringes til Fnde. Der skjules et Sted i et skyggefuldt Træ en

Gren, som med Blade og Kvist fuldstændig er gylden og sejg og
Indviet siges at være til Underverdenens Juno;
Skoven den dækker aldeles, og Skyggerne lukke i dunkle

Dale den ind. Dog bliver det ingen forundet i Jordens

Lukkede Skod sig at trænge, med mindre han plukket har Træets
(jyldenlovede Gren, thi den smukke Proserpina har som
Regel bestemt, at den bringes til hende som særegen Gave.

Rives den forste af Træet, saa mangler der aldrig en anden
I^ige saa gylden, og Grenen med samme Metal sig belover.

dannet ved Vand, som fra Floden Acheron brød oji jiaa Jorden. Avernus's
Lunde. V'ed Søen Avernus var efter Mythen Nedgangen til Underverdenen.
Orfeus, den berømte thraciske Sanger, var Son af Ojagros og Musen Kalliope
og gift med Eurydice. Da denne døde paa Grund af et Slangebid, gav Pluto
ham Tilladelse til at hente hende fra Underverdenen paa den Betingelse, at hun
ikke maatte vende sig om jiaa Vejen. Hun overholdt ikke Betingelsen og maatte
blive. Pol lux og Kastor vare Sonner af Tyndareus og Leda og Brødre til

Helena. Pollux var udødelig som Juppiters Søn, men Kastor dødelig, og da
denne faldt i en Kamp, delte Pollux sin Udødelighed med ham og overtog hver
anden Dag hans Dødelighed. Theseus, Søn af Kong Ægeus i Athen, fulgte

sin Ven Pirilhous til Underverdenen for at røve Plutos Hustru Proserpina, men
det mislykkedes, og han blev af Pluto smedet til en Kli])]>e, in<ltil Herkules be-

friede ham, <la han var i Underverdenen og bortførte Hunden Cerberus. Herkules
kaldes Alciden som Sønnesøn af Alceus, Amfitryos Fader. Dis ;= Pluto.

Kocytus, en af Underverdenens Floder. Underverdenens Juno m: Pro-
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Spejd da i Vejret med Øjet, og naar den er funden, saa pluk den

Rigtigt med Haanden, thi villigt og let vil den folge, hvis Skæbnen
Kalder dig, ellers kan ej du ved Kraft den besejre og ikke

Hugge den bort med det haardeste Jærn. Fremdeles, men ak! du
Ved det jo ikke, saa ligger din Vens afsjælede Krop, og
Flaaden besmittes aldeles ved Liget, imedens du søger

Raad og du dvæler saa længe ved Tærskelen her. Du maa føre

Ham til den skyldige Plads og ham lægge i Graven. Men bring nu

Kulsorte Offerdyr hid, lad dette saa være det første

Sonoffer; derpaa du se vil den stygiske Skov og det Rige

Levende aldrig betræde.« Hun lukkede Læben og tav saa.

Grotten Æneas forlader, og bort med bedrøvede Miner

Gaar han med nedslagne Øjne og tænker paa Hændelsen, hvilken

Ikke han kender. Achates ham følger, den trofaste Ven, og
Vandrer med samme Bekymring. I vekslende Tale de drøfte

Indbyrdes meget og særlig nu, hvem Præstinden med denne
Livløse Fælle vel mente, og hvad for et Lig der skal jordes.

Dengang de ankom, se de Misenus; den grusomme Død har

Revet ham bort, og han ligger paa Sandet ved Stranden: Misenus,

Sønnen af Æolus ; ingen var dygtig som han til at kunne
Opægge Mænd ved Trompeten og opflamme Kampen ved Toner.

Stedse den vældige Hektor han fulgte, og sammen med denne
Delte han Kampene, lige berømt ved Trompeten og Spydet.

Dengang Achilles havde i Striden besejret og fældet

Hektor, havde den højst udmærkede Helt sig som Fælle

Sluttet til Dardaniden Æneas og fulgte nu ingen

Ringere Mand. Men imedens tilfældig han lader den hule

Muslingskal tone og Havet genlyde og kalder afsindig

Guderne selv til at tone om Kap, saa — ifald det er værdt at

Tro noget saadant — havde hans Medbejler Triton paa Manden
Luret og sænket i Havet ham ned i de skummende Bølger.

Alle nu samles omkring ham og udstøde klagende Raab og
Særlig den fromme Æneas. De derpaa uden at tøve

Udføre hurtigt med Taarer Sibyllas Befaling; om Kap de
Indsamle Ved til et Gravbaal og hæve det højt imod Himlen.

Ud i de ældgamle Skove de vandre til Dyrenes høje

Hjemstavn; Fyrrene kastes omkuld. Stenegene tone

Ramte af Øksernes Slag, og Asketræstammer og Eg, som
Lader sig kløve ved Kiler, de spalte og rulle fra Bjærge

serpina, Plutos Dronning, som Juno var Himlens Dronning. Første Sonoffer,
til de afdødes Sjæle, før nogen kunde stige ned i Underverdenen. Sønnen af
Æolus. Denne Æolus er ikke Vindenes Konge, men Kong Æolus i Thessalien,

der igen var Søn af Hellen og Doreis og Fader til Salmoneus, der omtales

senere i denne Bog. Muslingskal som Blæseinstrument tillægges ellers kun
Havguden Triton, Søn af Neptunus og Nymfen Salacja, og benyttes kun efter

Neptunus's Befaling.
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Vældige Avnboge ned. Æneas opmuntrer ved dette

Værk sine Fæller, er forrest og rustet med selvsamme Vaaben.

Dog hans bedrovede Hjerte ved Skuet af denne uhyre

Skov hensynker i Tanker og beder tilfældig saaledes:

»Kunde dog inde i denne saa mægtige Skov nu den gyldne

Gren for mit Oje sig vise, thi ak. Misenus! kun alt for

Sandt har jo Spaakvinden varslet om dig.« Han næppe det udtalt

Havde, da kom der tilfældig i Flugt fra Himmelen tvende

Duer til Syne for Manden og satte sig ned paa den grønne

Jordbund. Moderens Fugle nu kender den værdige Helt og

lieder i Glæde: »saa vær mine Forcre, styr eders Bane,

Dersom der fmdes en Vej, gennem Luften til Skoven, hvor denne

Guldrige Gren nu beskygger den frodige Skovbund, og du, min
Moder, Gudinde! o svigt dog ikke de usikre Forhold.«

Saaledes bad han, og Foden han standsede lidt for at se hvad
Tegn de ham gjorde, og hvorhen de fortsætte vilde nu Flugten.

Sogende Fode de floj kun saa langt, som de følgendes Ojne

Kunde med Blikket dem naa. Da de kom til Avernus's ilde

Lugtende Svælg, de sig hæve i Hast, og igennem den klare

Luft de sig svinge og sætte sig ned paa den (mskede Plads i

Træet med to Slags Kviste, fra hvilket den straalende Guldglans

Lyste afstikkende frem mellem Løvet. Som Mistelens Træ, der

Ikke forplantes og vokser aldeles selvstændigt og plejer

Ude i Skoven at grønnes i Vinterens Kulde med nye
Blade og slynge sin Krone af safranfarvede Blomster

Rundt om de buttede Stammer: saaledes var Synet af Grenens
Guld, der var vokset som Lov paa den skyggende Steneg, og saadan

Raslede Bladets Metal i den luftige Vind. Men Æneas
Griber begærlig den straks, og den langsomt viger for Grebet;

Derpaa han bærer den hen til Sibyllas, Spaakvindens, Bolig.

Teukrerne ude paa Stranden begræde Misenus, og sidste

Ære bevise de dennes ufølsomme Aske. De bygge
Først et umaadeligt Baal, og i Siderne flette de Sorgens

Lov, og de foran sætte Cypresser som INLærke for Døden,
Derpaa de smykke foroven med straalende Vaaben, mens andre

Opstille Kedler, som bolge ved Flammernes Magt, og de bringe

Vandet i Varme og vadske og salve de iskolde Lemmer.
Sukkene høres. De lægge paa Hyndet det meget begrædte
Lig og den velkendte Dragt, og de brede de purpurne Klæderj

Ud over dette. Nu ind under Dt)dsbaaren nogle der træde
— Hvervet er tungt— og de vende sig bort efter Fædrenes Skik og
Holde saa Faklerne under. De samlede Rogelsegaver,

Spiser og udhældte Skaale af Olie brænde til Hobe.

Moderens Fugle. Duerne vare Venus's hellige Fugle. Sorgens Lov:
Grene mod mørke IJlade, især Myrte- og Cypreslov, Straalende Vaaben.
Sammen med den afdode opbrændtes paa Baalct gerne de af lians Ejendele,

8
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Dengang Asken nu sunken var sammen og Flammen var stillet,

Læskes de torstige Emmer og Rester med Vin, og man derpaa

Samler hans Ben. Korynæus dem gemmer i Urnen af Bronze.

Tre Gange vandrer den samme med rent Vand Fællerne rundt og

Stænker dem let med en Gren af et frugtbart Oliventræ, renser

Alle og siger det sidste Farvel. Men den fromme Æneas
Rejser en Gravhøj, mægtig i Omfang, og Manden han giver

Alle hans Vaaben, Trompeten og Aarerne under det høje

Bjerg, som benævnes for Tiden Misenus efter hans Navn og

Gennem Aarhundreders I.ob skal evindeligt Navnet beholde.

Straks herefter Sibyllas Befaling han udfører hurtigt.

Ganske med Stene besat og uhyggelig, sikret ved Søens

Kulsorte Vand og ved Mørket i Skovene, laa der en skummel
Hule med uhyre Gab, over hvilket ej ustraffet nogen

Fugl kunde styre sin Bane paa Vingerne, saadan en Dunst steg

Op fra det grulige Svælg og sig hæver mod Himmelens Bue,

Hvorfor Grækerne ogsaa benævnede Stedet »Aornos«.

Her Præstinden nu først opstiller som Offerdyr fire

Hel sortryggede Tyre og hælder paa Panderne Vin, og

Midt mellem Hornene rykker hun Haartotten ud som det første

Offer og lægger den hen paa den hellige Ild, og med høj Rost

Kalder hun Hekate, hun, som er mægtig i Himlen og under

Jorden. Man Knivene sætter til Dyrenes Strube, det lunkne

Blod opsamles i Skaale, og selv Æneas med Sværdet

Slagter et sortuldet Lam nu til Hævngudindemes store

Søster og Moder, men dig, Proserpina! ofres en gold Ko.

Derpaa begynder han Ofret ved Nat til den stygiske Konge,

Tyrenes udelte Kroppe han lægger paa Ilden og gyder

Ohens Fedme paa alle de brændende ædlere Dele.

Se, da nu Solen begyndte at lyse ved Opgangen, syntes

Jorden at udsende Drøn under Fødderne, skovklædte Aase

Stærkt at bevæges og Hunde at hyle i Mørket: Gudinden

som han i Livet havde sat størst Pris paa. Frugtbart Oliventræ. Saadanne

Grene benyttedes gerne ved Ofringer til Oververdenens Guder og ikke Grene af

det vilde Oliventræ. Renselsen her er den almindelige ved endt Ligbegængelse,

hvor man tre Gange paastænker frisk Vand med en Lavrbær- eller Oliventrægren.

Misenum er et Forbjærg i Kampanien syd for Neapel. Aornos: et græsk

Ord, som betyder: fuglefri. Hekate i Himlen er Diana som Maanegudinde,

under Jorden er hun lig med Proserpina. Sættes til Struben. Efter gammel
Offerskik bleve Dyrene dræbte ved Knivstik ind under .Struben. Hævngud-
inderne ere Erinyerne, Furierne, Eumeniderne. Navnet Eumenider = de vel-

sindede fik de, da Athene lovede dem under dette Navn en Helligdom for at

forsone dem, thi de truede Grækenland med Hævn, fordi den atheniensiske

Domstol Areopagos havde frikendt Modermorderen Orestes, Agamemnons Søn og
Hævner. Deres Moder er Natten, og den store Søster Jorden. Ofret ved
Nat. Til alle de underjordiske Guddomme ofredes om Natten, og Offerdyrene

bleve brændte hele (udelte Kroppe) ikke som ellers, hvor særlig de ædlere

Dele, Hjerte, Lever og Lunge, ofredes. Den stygiske Konge er Pluto, idet
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Nærmer sig. »Bort, uindviede! l)ort,« udraaber Præstinden,

»Lunden I romme aldeles! betræd du nu Vejen og drag dit

Sværd ud af Skeden; men her du, .l-lneas! behover nu Mod og

Fasthed i lirystet.« Da dette var udtalt, ind i den aabne

Hule hun rasende styrter, og uden at frygte han folger

Hende som Vejviscrinde og retter sit Skridt efter hendes.

Guder, som herske med Kraft over afdodes Sjæle! I tavse

Skygger, du Flegethon, Chaos og alle I Steder i Nattens

Udstrakte Stilhed! I give mig Lov til at sige det horte,

(live som (luder mig Ret til at robe og bringe for Dagen,

Hvad der er skjult under Jorden og dybt nedsænket i Morket.

Skjulte i Mulmet de gik nu den ensomme Nat gennem Dises

Rige og Hjem, hvor alt kun var Tomhed og C~)de, aldeles

Ligesom Vejen igennem en Skov ved den usikre Maanes
Sparsomme Lys, naar Himlen af Jujjpiter dækkes i Skygge,

Natten saa bælgmork raner fra samtlige Genstande Farven.

Lige ved Forgaarden selv, hvor (^rkus's Rige har Indgang,

Have de nagende Kvaler og Sorgerne opslaaet Lejer,

Her er der Bolig for alle de dodblege Sygdomme, Frygten,

Alderdomssorgerne, Sulten, som raader til ondt, og den stygge

Armod, gruligc Former at skue, og Doden og Slidet,

Derpaa folger saa Sovnen som Broder til Doden og Sindets

Onde Fornojelser, Krigen, som medforer Dod og har Plads ved
Tærskelen ligefor, Hævn-Gudindernes Værelser helt af

Jærn opforte, og derpaa den ganske afsindige Tvedragt;

Ind i sit Slangehaar flettet hun stedse har blodige Haarbaand.

Inde paa Midten af Pladsen udstrækker en skyggefuld, mægtig
Ælm sine aarrige Arme og Grene, og rundt om i denne
Siges de goglende Dromme at vælge sig Bolig, og under

Samtlige Blade de hænge. Desuden er her en mangfoldig

Skare af vilde og ganske forskellige grufulde Særsyn.

Lige ved Indgangen l)o Centaurer og Skyllaer, skabte

Hel tveformede, her Briareus med de hundrede Arme,

Floden Styx særlig er Betegnelse for alt, hvad der hører Underverdenen til.

Flegethon lober om Plutos l'alads og har luende Flammer istedetfor Bølger.
Chaos: det uendelige mørke Rum som Betegnelse for Mørkets Rige og under-
tiden for Underverdenen, men her en personificeret (uiddom. der er Søn af
Natten og Erebus. Orkus er baade Navn for l'hito og for hans Rige. Broder
til Doden. Søvnen og Døden ere begge Sønner af Natten, Genier med Fakler
eller Smaaburn ved Moderens Bryst. Onde Fornøjelser er Glæden, som
onde Mennesker fole, naar de gøre ondt. Centaurerne, Heste med Menneske-
overkroppe istedetfor Hals og Bringe, fremkom, da Lxion omfavnede en Sky
istedetfor Juno. Skyllaer: Havguden Forkus's Døtre, som af Circe bleve for-

vandlede til Havuhyrer, sml. Noten S. 7. Briareus, en Kæmpe med hundrede
Arme, som endog af Juppiter engang blev kaldt til Hjælp imod nogle af Guderne

8*
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Uhyret Lema med ganske forfærdelig Hvislen, Chimæra
Væbnet med Flammer, Harpyjer, Gorgoner og han, som med trende

Legemer fodtes. Æneas, som sitrer i pludselig Angest,

Griber sit Sværd, og han holder den blottede Od imod dem, som
Komme i Mode, og hvis den erfarne Præstinde ham ikke

Havde forklaret, at dette var luftige Sjæle, som uden

Legeme flagrede om under gøglende Skikkelseformer,

Angrebet havde med Sværd han og Skyggerne kløvet forgæves.

Herfra forer en Vej nu til Acherons Bolger i selve

Tartarus ; oprort, dyndet og hvirvlende syder det store

Bundløse Dyb, og den vælter i Kocytus Sandet i Masse.

Charon er Færgemand her og Bevogter af Vande og Floder,

GruHg, forfærdelig snavset, om Hagen hans vældige Graaskæg
Ligger uordentligt, stive og flammende Øjne, hans Dragt er

Smudsig og hænger i Knuden fra Skuldrene ned, og han selv med
Baadshagen styrer sit Fartøj, besørger dets Sejl og paa denne

Hel rustfarvede Baad han færger saa Legemer over.

Nu er han ældre, men rørig og rask han sin Alderdom nyder.

Talrig er Sværmen, som styrter til Bredderne her, baade Mænd og

Kvinder, behjertede Helte, hvis Liv nu er afsluttet. Drenge,

Ugifte Piger og Mænd, som i Ungdommens Alder paa Baalet

Lagdes for Fædrenes Øjne: saa mange som Bladene falde

Inde i Skovene ned, naar Efteraarskulden beg>-nder,

Eller som Fuglene flokkes fra Havet til Jorden, naar Aarets

Vinter dem hinsides Havet forjager og sender til mere

Solbare Lande. De stod nu og bad, om de maatte dog sejle

Først over Floden, og grebne af higende Lyst til at naa den

Modsatte Flodbred strække de bedende Hænderne ud, men
Sømanden modtager barsk snart disse og snart igen hine,

Medens han bortjager andre og fjerner dem langt fra sin Flodbred.

Her nu Æneas forbavset og ganske bevæget ved dette

Røre begynder: »O Pige! men sig, hvad betyder dog denne

der havde sammensvoret sig imod ham. Lerna: en Sump og Skov ved Argos,
hvor den lernæiske Slange, der ogsaa benævnes Lerna, opholdt sig. Herkules
bekæmpede den ved Hjælp af lolaus og fik den dræbt. Den havde en Masse
Hoveder, og først da det sidste knustes, døde Dyret. Chimæra: et ildspyende

Uhyre i Lycien, fortil Løve, i Midten Ged og bagest Drage. Det blev dræbt
af Bellerofon ved Hjælp af den vingede Hest Pegasus, der var opstaaet af den
af Perseus dræbte Medusas Blod. Harpyjer, se Bog III, V. 229. Gorgonerne:
Døtre af Forkys, havde Slangehaar, og Synet af dem forstenede alle. Perseus

blev af Polydektes sendt imod dem, og ved Hjælp af Plutos Dølgehjelm, Hermes's
vingede Sko og det blanke Skjold, som Pallas Athene gav ham for at han kunde
derved undgaa at se paa Gorgonerne, lykkedes det ham at dræbe Medusa, hvis

Hoved Athene satte i sit Skjold. Med trende Legemer. Geryon, en Konge
i Spanien eller paa de baleariske Øer, havde tre menneskelige Legemer, som for

neden forenedes til eet. Herkules borførte hans store Hjorder til Mycenæ og
dræbte Geryon, der forfulgte ham. 1 Knuden fra Skuldrene o. s. v. Dragten
blev fastholdt i en Knude paa den venstre Skulder.
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Samnienstiinlen ved Floden? Hvad soge dog Sjælene? Hvorfor

Saadan Forskel, at nogle maa Bredden forlade og andre

Feje de blaalige Vande med Aarcrnc?« Hertil i Korthed

Svarer den gamle Præstinde: »du Son af Anchises og sikkert

Gudernes .Ktling! du skuer de bundlose Vande fra Floden

Kocytus; her er den stygiske Sump, og ved denne jo sværge

Guderne selv, og de frygte dens Guddom at svige. Men hele

Sværmen, du ser, er ujordet og fattig, og Manden er Charon,

Han, som er Færgemand; alle, som sejle paa Bolgerne over,

Ere begravede. Ikke det tillades nemlig, at nogen

Over de gruligc Bredder og brusende Vande maa føres,

Forend hans Ben ere lagte i (iraven. I hundrede Aar de

Vandre omkring, og de flagre om Flodbredden her, og de forst da

Sættes i Baaden, og over de ønskede Vande de færges.«

Her nu Anchises's Son holdt dvælende Foden tilbage.

Meget han tænkte, og Medynk i Hjertet han folte med denne

Ublide Skæbne. Han ser sorgmodige her og med Savn af

Hædersbevisning i Doden Orontes, den lyciske Flaades

Anforer, samt Leukaspis, der samtidig begge, da bort fra

Troja de sejlede over det oprortc Hav, vare blevne

Bytte for Stormen, der sænkte i Bolgerne Skibet og Mandskab.

Frem Palinurus træder, der nylig var falden som Styrmand

Gppe fra Bagstavnen midt ud i Bolgerne under Sejladsen

Ude paa Libyens Hav, mens Himmelens Stjerner han mærker.

Da han den sorgfulde havde med Nod genkendt i det tykke

Morke, han forst tiltaler ham: »hvem, Palinurus! af alle

Guder har ranet dig bort og dig sænket i Bolgernes Midte?

Tal dog. Aldrig har nemlig Apollo mig skuffet tilforn, men
Her nu alene hans Svar har bedraget mit Hjerte; han sikkert

Varslede dette, at Havet ej skulde dig skade, men hen til

Landet Ausonien skulde du komme. Er dette at holde

Loftet, han gav mig?« Hcri)aa han svarer: »ej Fobus's Trefod,

Son af Anchises, vor Forer! har skuffet, ej heller har nogen

Gud mig i Bolgerne sænket; men dengang jeg faldt, jeg i Faldet

Medtog Roret, som ganske tilfældig med frygtelig Kraft blev

Revet af Skibet, og fast jeg som ansat Vogter det holdt og

Styrede Kursen. Jeg sværger ved alle de oprorte Have,

Ikke jeg nærede Frygt for mig selv saa meget som for, at

Skibet, naar Roret var mistet og Styrmanden kastet i Havet,

Skulde besejres i Kamp med de mægtige Bolger, som rejstes.

Over det vældige Hav blev jeg dreven i samfulde trende

Stormende Nætter af Vinden, som hævede voldsomme Bolger;

Oppe paa Vovernes Toppe jeg skimtede forst paa den fjerde

Morgen Italiens Strand og jeg lidt efter lidt saa til Landet

Svoinmcdc hen og var kommen i Sikkerhed, dersom et grusomt

Folk ej uden at kende til Sandheden havde i mig kun

Fundet et Bytte, og derfor med Sværd de mig angreb, imedens
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Ifort min drivvaade Dragt jeg besværedes meget og greb med
Krummede Fingre om Spidsen af Klippens fremragende Stene.

Nu jeg i Bølgerne ligger og tumles af Vinde paa Kysten;

Derfor jeg beder, du aldrig besejrede! baade ved Himlens
Dejlige Lys og dens Luft og din Fader og Haabet om ham, som
Vokser nu op, din lulus, befri mig fra saadanne Kvaler,

Dæk mig med Jord, thi du kan det, og opsøg Velias Havne,
Eller, ifald der kan findes en Vej, og din Moder Gudinden
Viser en saadan -— ej du forsøger jo, sikkert jeg tror det,

Uden at Guderne yde dig Hjælp at besejle saa store

Floder og selve den stygiske Sump — saa giv nu mig Stakkel

Haanden og tag mig nu med over Vandet, at hvile jeg kan dog
Efter min Død i et fredehgt Hjem.« Saaledes han talte.

Derpaa begj^nder Præstinden med følgende Ord: »Palinurus!

Hvorfra kommer dog denne saa grulige Lyst? Vil uj ordet

Skue du stygiske Vande og Hævngudindernes barske

Strøm og til Flodbredden nærme dig uden Tilladelse? Haab dog
Ikke, at Gudernes Vilje kan bøjes ved Bonner, men mærk dig

Hvad jeg vil sige som Trøst i din grusomme Skæbne og husk det:

Samtlige Naboer vidt omkring gennem Byerne skulle

Drevne ved himmelske Varsler forsone dit Lig, og en Gravhøj
Skulle de rejse og sende til Gravhøjen festlige Gaver,

Stedet tillige skal bære for evigt det Navn »Palinurus«.

Herved Kummeren svandt for en Stund, og hans Smerte blev jagen

Bort fra det sorgfulde Bryst, og han glædes ved Navnet paa Landet.

Altsaa den tiltraadte Rejse de slutte og nærme sig Floden.

Dengang Sømanden ser fra den stygiske Bølge dem begge
Gennem de dødstille Skove at vandre og Foden at vende
Hen imod Bredden, han først tiltaler dem, skænder endogsaa:
»Hvem du end er, som bevæbnet nu herhen iler til vore

Floder, saa sig dog, hvorfor du kommer, men stands dine Fodtrin,

Hvor du nu staar, thi her er jo Skyggernes Bolig og Søvnens,

Nattens, som dysser i Søvn, og det tillades ikke at føre

Levende Legemer over ved Hjælp af det stygiske Fartøj.

Ej til min Glæde Alciden jeg optog, dengang han vilde

Søen befare, ej heller jo Theseus og Pirithous, skønt

Sønner de vare af Guder og aldrig betvungne i Kræfter.

Hin den tartariske Vogter i Lænker forsøgte at binde.

Forbjærget Palinurus ligger i Lukanien ikke langt fra Søstaden Velia, der var

en græsk Koloni. Indbyggerne bleve efter Sagnet ved en smitsom Sygdom
(himmelske Varsler) tvungne til at sone Drabet paa Palinurus og oprejse

ham en Gravhøj, for at Smitten skulde høre op. Pirithous var Søn af

Lapithernes Konge Ixion og gift med Hippodamia. Det var efter sin Hustrus Død
han som Hævn steg med Theseus ned i Underverdenen for at røve Proserpina,

men blev smedet til Klippen. Da Herkules befriede Theseus, lykkedes det ham
ikke at befri Pirithous. Den tartariske Vogter ^ Hunden Cerberus, der

var Barn af et Uhyre Echidna, som halv var Slange, halv Jomfru. Herkules
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Ja, han fra Tronstolen trak den jo bort, og den skælvede; disse

Havde til Hensij^^t at rane fra Discs Kolig hans Dronning.«

Hcrpaa svarer ham kort den amfrysiske Secrskc dette:

»Saadan Svig er der slet ikke her, vær rolig du ikkun
;

Vaabnene tilsigte slet ikke Vold, lad den mægtige Vogter

Sætte de hlodlose Skygger i Skræk med sin evige doen
Inde i Hulen, lad ikkun den kydskc Troscrpina stedse

Vogte sin Farbroders Bolig. Æneas, Trojaneren, han, som
Baade ved Fromhed og Vaaben er lige beromt, har til Agt nu

Ned til sin Fader at stige og Erebus's Skygger i Dybet;

Hvis ej Synet af saadan en Kærlighed rorer dit Hjerte,

Kender du denne,« — og Grenen hun viser, som skjultes af Dragten,

Hermed hun tav. Med Forundring han ser den ærværdige Gave :

Grenen, som tilhorte Skæbnen og ikke var set af ham længe;

Derpaa han vender mod Landet den blaalige Bagstavn, og hen mod
Bredden han nærmer sig. Alle de Væsner, som sad paa de lange

Bænke, han jager til Side, paa Tofterne skaffer han Plads og
Tager den store Æneas i Rummet. Den syede Baad nu

Sukker ved Vægten, og Masser af Vand indsuges ad Revner;

Uskadte sætter omsider i Land han Præstinden og Manden
Hinsides Strommen i blaalige Siv og det hæslige Flodslam.

Ligefor inde i Hulen den uhyre Cerberus ligger

Ganske umaadelig stor, og den Riget aldeles med trende

Goende Gab gennemtoner. Præstinden, som ser, at paa Halsen
Slangerne rejse sig, kaster en rund, sovndyssende Klump med
Honning og tryllende Urter til Dyret; med rasende Sult det

Aabncr sit Trillinge-Gab, bortsnapper den kastede Fode,

Strækker sin vældige Ryg hen ad Jorden til Sovn, og i Hulen
Ligger i hele sin Længde det udstrakt. Hurtigt Æneas
Trænger ad Indgangen frem, da dens Vogter er dysset i Sovn, og
Slipper fra Bredden af Floden, der ingen Till)agevej aaliner.

Stemmer de horte nu straks samt lydelig Klynken af spæde
Smaaborns Sjæle, som græd tæt o|)pe ved Indgangen, hvilke

LHykkesdagcn har ranet og grusomt sænket i Doden
Revne fra Moderens Bryst og ukendte med Jordlivets Sodme.
Nærved er Stedet for alle, som dointcs for Brode til Doden;
Her ej gives der Plads uden Dommer og Lod, thi som Dommer

(Alcitlen) blev hjul])en af Athene og Hermes og fik af l'luto Tillailclse lil at

tage Dyret, hvis han kunde uden Brug af Vaaben. Han indhentede Hunden ved
Acheron og forte den op til Jorden, men da Eurystlieus ikke turde beholde den,

blev den slupjien fri igen. Amfrysiske Seerske ;:r: Sibylla, som fik Spaa-

domsgaven af den amtrysiske AjioUo. Dette Navn havde A])ollo af Floden
Amfrysus i Thessalien eller Staden Amfrysus i Nærheden af Byen Delfi. Begge
Steder dyrkedes (luden, og det var ved Floden, at Ai)ollo som Hyrde vogtede
Kong Admetus's Hjorder. Den syede Baad: den var nemlig sammensyet af

Huder.
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Minos ryster sin Urne; han kalder de tavse til Mode,
Prøver saa Livet, de førte, og Broden han søger at finde.

Stederne nærmest ved disse bebos af de sorgfulde Sjæle,

Skyldfri have de Døden sig selv bibragt, og af Had til

Sollyset kastede Livet de bort. Hvor vilde de ikke

Gerne nu Fattigdom døje og haarde Mojsommeligheder
Højt i den himmelske Luft! Dog tillader Skæbnen det ikke,

Denne afskrækkende Sump med sin grulige Bølge dem hist jo

Binder, og Styx ni Gange sig slynger imellem, og fast den
Holder dem. Ikke saa langt fra disse og strakte til alle

Sider de sorgende Marker sig vise — saaledes de kaldes.

Alle, som Kærligheds-Kummer har grusomt tæret til Døde,
Dækker en Myrteskov her, og de skjules paa lønlige Stier,

Sorgerne aldrig forlade dem dog, selv ikke i Døden.
Prokris og Fædra han opdager her, Erifyle, der viser

Ganske bedrøvet det Saar, som den grusomme Son hende gav, og
Pasifaé og Evadne; som Ledsager Laodamia
Følger og Cæneus, hun, som engang var en Yngling, men nu er

Kvinde og atter ved Skæbnen forvandlet til forrige Skabning.

Her i den vældige Skov den føniciske Dido med disse

Gik med det blødende Saar, og da Helten nu stod hende nær og
Genkendte hende igennem det taagede Mulm, som man Maanen
Ser eller tror den at se gennem Skyerne, naar den i første

Maaned sig hæver, saa fælder han Taarer og taler med varme
Kærlige Ord saaledes til hende: »usalige Dido!

Minos var Dommer sammen med Æakus, der var Achilles's Bedstefader og ud-

nævnt paa Grund af sin Retfærdighed, samt Rhadamanthus, der var Minos's
Broder og Juppiters Søn. Fædra, Datter af Kong Minos og Søster til Ariadne,
var gift med Theseus og blev forelsket i sin Stedsøn Hippolytus, Søn af Atlas's

Datter, Amazonen Hippolyte, og Theseus. Da han ikke besvarede hendes
Kærlighed, anklagede hun ham for Theseus, som om han vilde forføre hende.
Hippolytus blev reven ihjel af sine Heste, men blev læget af Æskulap og af

Diana ført til Aricias hellige Lund, hvor han dyrkedes som Gud (Verbius).

Prokris, Datter af den atheniensiske Konge Erechteus, var gift med Kong
Cefalus. Da hun var skinsyg — saaledes f. Ex. paa Aurora, som engang havde
taget Cefalus fra hende, men givet ham tilbage igen — passede hun ham op, og
engang, da hun i en Skov belurede ham, antog han hende for et Stykke Vildt

og dræbte hende med en Pil. Erifyle, Datter af Kong Adrastus i Argos, var

gift med Amfiaraus, en berømt argivisk Seer. Da han vidste, at han skulde falde

i den thebanske Krig, skjulte han sig for ikke at komme med, men Polynikes,

Anføreren for Toget imod Theben, bestak med et Guldhalsbaand Erifyle til at

røbe hans Opholdssted. Efter hans Død ved Theben blev hun til Straf dræbt af

hans Søn Alkmæon. Evadne, Datter af Ifis, var gift med Kapaneus, en af de
syv Helte i Toget mod Theben. Da han af Juppiter blev dræbt ved en Lyn-
straale, styrtede hun sig af Kærlighed i Ligbaalets Flammer og omkom.
Pas i fa e, se Noten S. 108. Laodamia, Datter af Kong Pelias's Søn Akastus
og gift med Protesilaus, der anførte Thessalernes's Hær ved Troja og var den
første Græker, som faldt i Kampen, dræbt af Hektor, opnaaede Tilladelse til i

Underverdenen at se sin Mands Skygge, men ofrede derved sit Liv. Cæneus
var en Datter af Elatus og hed som Pige Cænis. Af Neptun blev hun for-

vandlet til en Yngling, der deltog baade i den kalydoniske Jagt og Kampen
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Altsaa var lUidskabct sandt, som mig meldte din Dod, og at selv du

Havde ved Sværdet den sogt? Ak! Aarsag til Doden jeg var da?

Her jeg dig sværger ved Stjerner og Himmelens Cluder og dersom

Nede i Jorden der findes paalidelig (iuddom: jeg tvungen,

Dronning! forlod din Strand. Det var (indernes udsendte Bud, der

Driver mig ogsaa til her nu at gaa gennem Morket og gennem
Disse med Torne og Smuds overdækkede Steder og Nattens

Dybeste Mulm, som tvang ved den strænge ]>efaling, og aldrig

Kunde jeg tro ved min Rejse dig saadan Smerte at volde.

Stands dine Fjed, unddrag dig nu ikke mit Øje. For hvem vil

Flygte du bort? At jeg faar dig i Tale, mig Skæbnen som sidste

(lave forunder.« Æneas med saadanne Ord nu forsoger

Hende at mildne, som flammer i Sindet og vredt ham betragter;

Taarer han fælder, men bort hun sig vender og holder sit Øje

Fæstet ])aa Jorden, og ej hun bevæges ved denne begyndte

Samtale mere i Aasyn, end dersom der stod en marpcsisk

Klippe hvad eller en Flintestens-Blok. Hun omsider sig samler.

Ind i den skyggende Lund hun saa harmfuld flygter, og der hun

Træfl"er sin forrige Mand Sychæus, som deler med hende

Sorgernes Mængde og Elskov besvarer med selvsamme Elskov.

Rort ved den ublide Skæbne Æneas alligevel fnlger

Grædende hende med Øjet og ynker den flygtende Kvinde.

Derfra vandre de hen ad den gangbare Vej, og de vare

Alt ved de yderste Marker, hvor alle i Krige beromte

Bo i de afsides Egne, og Tydeus her dem nu moder,

Parthenopæus, den fejrede Helt, og Adrastus's blege

Skygge og alle de oppe paa Jorden begrædte i Krigen

l'"ældede Dardanider, og dengang han ser deres lange

Række, saa sukker han: Glaukus og Medon og Thersilokus og
Trende af Antenors Æt samt Ceres's Præst Polyfotes,

Ogsaa Idæus med Vogn og med samtlige Vaabcn desuden.

Talrige Sjæle ham rundt omgive til hojrc og venstre,

Eengang at have ham set er jo ikke dem nok; det dem glæder

Stadigt at dvæle, at komme ham nær og at spørge om Grunden,
Hvorfor han herhen kommer. Men dengang Danaernes Stormænd

mellem Centaurer og Lapither. Ved D»den forvandledes han til eii Fugl, men
her efter Vergi! til en Kvinde igen. landskabet sandt o. s. v. Iler menes
Branden af Didos Ligbaal, der l)lcv set fra Flaaden. Marpesisk Klippe.
Paa den for sit Marmor beromte Paros var et Bjærg, som hed Marpesos.
Tydeus, Søn af Ætolerkongen Øneus og Fader til den berømte Helt i Trojaner-

kampen Diomedes. l'ar tlicno]) æ us, Søn af den kalydoniske Kong Meleager,

var en af do syv Helte mod Tliebcn, ligesom Ad ras t us, der var Konge i .\rgos

og Svigerfader til Hovedanforeren I'olynikes samt til Tydeus. Naar Digteren

her taler om hans blege Skygge, sigtes til Mythen, at han sorgede saaleiles over

Svigersønnens Kald i den thebanske Krig, at han aldrig fik sin forrige Ansigts-

farve. Glaukus, M etion o. s. v. ere ubekendte Trojanere; kun Stamfaderen
An ten or var en fornem Trojaner, som altid tilraadede Fred og efter Trojas Fald
drog til Italien og anlagde Patavium, og Idæus var Vognstyrer og Herold,
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Samt Agamemnons Soldater fik Øje paa Manden og dennes
Vaaben, som glimtede frem gennem Skyggerne, bleve de grebne
Straks af en frygtelig Skræk, og som fordum Flaaden de søgte

Vende de Ryggen, og nogle imellem dem hæve den spinkle

Rost, thi Raabet begyndes men svigter de aabnede Læber.
Her han nu ser Priamiden Deifobus saaret paa hele

Kroppen og mishandlet grusomt paa Hænder og Ansigt, med begge
Ørerne revne fra Tindingen bort og med Næsen paa skændig
Vis lemlæstet. Han næppe kan kende den frygtende Mand, som
Søgte de grulige Saar at bedække, og selv med sin kendte
Stemme begyndte han Talen: »Deifobus, mægtige Helt i

Vaabnenes Færd ! du, som fødtes af Teucers ophøjede Stamme,
Hvem har dog ønsket at tage saa grusom en Straf: Og en saadan
Fremfærd, hvem har vel dertil haft P.et? Mig Rygtet har sagt, at

Træt af det vældige Drab paa Pelasger du Ulykkesnatten
Sunken var hen over Dynger af henstrakte Lig, og din tomme
Grav har jeg opstillet selv paa Rhøteums Strand, og jeg trende

Gange din afdode Sjæl har jo lydelig kaldt. Dine Vaaben
Sammen med Navnet betegne nu Stedet; dig selv jeg ej kunde
Finde, min Ven! og dig lægge i Jorden ved Fædrenehjemmet
Dengang jeg rejste.« Til Svar Priamiden nu sagde: »Min Ven! nej

Intet af dig er forsømt; du Deifobus selv og den dødes
Skygge har ydet jo alt; det er Skæbnen og Lakonerindens
Ulykkebringende Skyld, som har sænket mig ned nu i disse

Onder, og hende, som her sig har efterladt saadanne Minder.
Selv du jo ved, hvorledes vi tilbragte Ulykkesnatten

Under forræderisk Glæde, og altfor nødvendigt vi maa jo

Mindes det alle. Da Skæbnens usahge Hest med et Spring kom
Over det knejsende Troja og tung medførte i Bugen
Væbnede Fodfolk, førte hun Trojanerinderne under

Jubel og Skin af en Kordans omkring i det bakchiske Optog;
Selv midt inde i Sværmen den mægtige Fakkel hun svang og
Kaldte Danaerne ned fra den knejsende Borg. Men jeg dengang
Trættet af megen Bekymring og hel overvældet af Søvnen
Var i mit Ulykkeskammer; en dyb og behagelig Slummer
Lig med en fredelig Død havde lukket mit Øje, og der jeg

Laa, men min herlige Viv bortforer imidlertid alle

Vaaben i Huset og havde mit trofaste Sværd fra mit Hoved
Taget, og ind Menelaus hun kalder, og Døren hun aabner
Vistnok i Haabet, at dette af Elskeren skulde betragtes

Ret som den skønneste Gave, og Mindet om Fortidens Synder
Saaledes udslettes skulde. Men hvorfor sinker jeg Tiden?
Ind de i Værelset bryde; tillige, som Ophav til Brøden,
Æolus's Æthng dem følger. I Guder! I Grækerne lade

hvorfor han i Underverdenen fremstilles med Vognen og Vaabnene. Deifobus
var Søn af Priamus og Hekuba og blev efter Pafis's Død gift med Helena.
Lakon er inden ^Helena. Æolus's Ætling er her Ulysses. Den thessaliske
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Gengælde dette, hvis Hævn jeg med skyldfri Stemme forlanger.

Hvilke Omskiftelser fore dig herhen i levende Live?

Sig mig til Gengæld dette. Mon hid du er kommen, fordi du

Dreves paa Havene om, eller have dig Guderne mindet

r

Hvilken Forandring i Skæbne har tvunget dig dog til at soge

Disse bedrovede skumle og sollose Steder og Hjemstavn?«

Under den vekslende Tale det rosenfarvede Firspand

Havde Aurora kort over Midten af Banen paa Himlens

Hvælvede Bue, og hele den Tid, som var given, de tilbragt

Havde maaske nu med sligt, hvis ikke Sibylla, der fulgte.

Havde dem mindet ved kort nu at sige: Æneas! se Natten

Kommer, og Timerne spildes med Graad. Her Stedet du ser, hvor

Vejen sig deler til tvende forskellige Sider. Den hojre

Forer i Retningen hist mod den mægtige Dis og hans Mure;

Hen til Klysium gaa vi ad denne; men Vejen til venstre

Sender Forbryderne ned til det grulige Tartarus, hvor de

Straften maa lide.« Til hende Deifobus siger: »du ej maa
Vredes, du hoje Præstinde! jeg Tallet skal fylde og atter

Vende tilbage ti! Mulmet. Saa gaa, du vor Hæder! og gid du

Skonnere Lykke maa nyde i Fremtiden. Gaa nu,« og mere

Sagde han ikke, men straks efter Talen han Fjedene vendte.

Pludselig ser Æneas tilbage, og under et Bjærg, som
Ligger til venstre, bemærker han vidtstrakte Bygninger; disse

Kredses af tredobbelt Mur, og en Flod med en rivende Strom af

Bølgende Flammer dem rundt omgiver, og larmende Klipper

Ruller den med i sin Fart: den tartariske Flegethon. Porten

Viser sig ligefor, mægtig, med Sojler, som helt ere Staal, og

Slet ingen Mandskraft, selv ej Himmelbeboerne mægte
Denne at bryde med Jærnet i Stykker. I Vejret sig hæver

Taarnet af Jærn ; her sidder den søvnlose Tisifoné og

Klædt i sin blodige Kaabc hun Forgaarden vogter bestandig

Dage og Nætter. Man hore kan herfra Stønnen og Lyd af

Grusomme Slag samt Raslen af Jærnet og Lænker, som slæbes.

»Hvilke Forbrydelser strafi"er man her? Forklar du mig dette,

Pige! og Straffen, de lide, og disse saa jamrende Skrig, der

Genlyde højt?« Præstinden begyndte at tale saalcdes:

»Denne Forbrydelsens Tærskel, du Teukrernes herlige Forer!

Aldrig en from kan betræde; men dengang Hekate gav mig

Konp; .Kohls havde ogsaa Sønnen Sisyfus, der var Konge i Korinth, og denne

havde efter en Mythc Sønnen Ulysscs med Antiklea, der senere blev gitt med
Laertes jiaa Ithaka Dreves paa Havene og saaledes tiltældig var kommen
til Oceanets yderste Grænser. Her var nemlig efter Oldtidens Forestilling Hoved-
nedgangen til Underverdenen. Aurora kørt over Midten af Banen = det

nærmer sig henad Aften; idet Morgenrøden antoges ligesom Solen og med denne

at køre fra Østen til Vesten om Dagen. Tisifoné, en af Erinyerne, Hævn-
gudinderne, Nattens Døtre.
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Disse avemiske Lunde at vogte, hun lærte mig alle

Gudernes Straffe at kende og selv alle Vegne mig førte.

Her har den gnosiske Drot Rhadamanthus Befaling i dette

Grusomme Rige; han forsker og revser al Svig, og han tvinger

Hver til at tilstaa, hvilke Forbrydelser oppe paa Jorden
Før han begik og i Fryd over disse at dølge forgæves

Opsatte Soningen lige til Doden. Men straks efter Dommen
Tisifoné nu hoverer som hævnende Aand, og hun ryster

Synderne væbnet med Svøben, hun truende svinger i venstre

Haand sine hvæsende Slanger og kalder paa Søstrenes grumme
Skare. Nu aabne sig først de hellige Porte og hvine

Skrækindjagende, medens de drejes paa Hængslerne. Ser du
Vagten, som her har i Forgaarden Plads, og den Skikkelse hist, som
Indgangen vogter? Og langt mer grulig er Slangen, som vældig

Sidder derinde med sine halvhundrede grulige Munde.
Derpaa Tartarus selv to Gange saa dybt sig i Mulmet
Brat nedsænker som Synet fra Jorden til Himmelens Hvælving.

Her i den dybeste Bund den titaniske Yngel sig vælter.

Ældgammelt Afkom af Jorden, som herned sendtes ved Lynet.

Ogsaa de to Aloider jeg saa med de vældige Kroppe,

De, som forsøgte med Haanden at rive den udstrakte Himmel
Ned samt Juppiter bort fra den himmelske Trone at jage.

Her Salmoneus saa jeg at lide den grusomme Straf, thi

Juppiters Flammer han søgte at ligne og Himmelens Bragen;

Svingende Faklen han kørte med Firspand jublende frem blandt

Gr^okernes Folk samt midt gennem Elis's Stad og forlangte

Hædersbevisning som Gud, den afsindige, han, som ved Hestes

Trampende Hove af Horn og ved Kobber forsøgte at bilde

Tordnende Skyer og Lynet, som aldrig gøres kan efter.

Nu den almægtige Fader igennem det tætteste Skylag

Slyngede Lynet, — ej Fakkel og rygende Lys fra en Brand — og
Styrtede hovedkulds ned ham i hvirvlende Susen i Dybet.

Ogsaa man Tityos her kunde se, den altfødende Moders
Søn, hvis Legeme hen over ni Dages Pløjeland ligger,

Rhadamanthus, Juppiters Søn og Broder til Kong Minos paa Kreta. Væbnet
med Svøben o. s. v. Furierne fremstilles enten som gamle, hæslige Kvinder
med blodstænkte Øjne og Slangehaar eller som Jægerinder med Slanger og
Fakler i Hænderne. Den titaniske Yngel, Børn af Uranos og Gæa,
Himmel og Jord, vældige Naturguddomme, som af Juppiter ved Hjælp af

Cykloperne og Hekatonchirerne. de hundredarmede, slyngedes ved Lynene ned i

Tartaros. Aloiderne: Giganterne Otos og Efialtes, Sønner af Giganten Aloeus
eller efter andre af Posejdon, stablede Bjærge oven paa hinanden for at storme
Himlen, men bleve dræbte af Apollo eller efter en anden Mythe af Diana, som
i en Hjorts Skikkelse løb imellem dem, og de skød efter hende og ramte med
Pilene iiinanden. Salmoneus, Søn af Thessalerkongen Æolus og Broder til

Sisyfus, vilde anses for Gud og kørte med Fakkel i Kobbervogn over Kobber-
broer. Hans Datter Tyro havde to berømte Sønner, Pelias og Nereus, med
Neptun, som forvandlede sig til Flodguden Enipeus i den thessaliske Flod af

dette Navn. Tityos, Juppiters Søn, blev dræbt af Apollo, fordi han søgte at
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Medens en uhyre Grib med sit krogede Næb i hans altid

Voksende Lever og stedse til Straffen fornyede Indre

Gnaver og roder omkring efter Fode og bor i det hojc

Ikyst, og der aldrig forundes de genfodte Fibere Hvile.

Hvorfor skal tale jeg her om l,a])ithcr, om Pirithous og
Ixion? Over dem hænger til Rædsel en Klippe, som stedse

Truer med Fald, og den synes at svæve i Faldet, og gyldne

Bordben under de hoje og festlige Sofaer straale,

Herlige Retter, beredte med kongelig Pragt, ere satte

T-ige for (øjnene frem; men den ældste af Furieskaren

Hviler ved Siden, forhindrer, at Maden de rore med Haanden,
Rejser sig, hæver sin Fakkel og taler med tordnende Stemme.
Alle, som hadede Brodre i levende Live, forstødte

Deres Forældre, bedrog Klienter med Svig eller ensomt
Rugede over de Skatte, de havde sig samlet, og ikke

Henlagde noget til deres — og talrigst er Mængden af disse —
Alle, som dræbtes paa Grund af Ægteskabsbrud, og som deltog

Selv i en ærelos Kamp og med Frækhed skuffede Loftet,

Hvilket de Herrerne gav, her fængslede vente paa Straffen.

Hvilken — forlang ej dette at vide, ej heller hvad Art af

Straf eller Skæbne der rammet har Mændene her. En uhyre

Klippesten rulles af nogle, og bundne til Hjulenes Eger
Hænger der andre igen ; her Theseus ulykkelig sidder,

Her vil til evige Tider han sidde, og Flegyas her nu
Sorgfuld paaminder alle og lydeligt vidner i Mulmet:
Lær af Eksemplet nu Retfærd og Guderne ej at foragte.

Denne sit Fædreland solgte for Guld, og han gav det en mægtig
Herre, han hævede Love, og Love han skrev for Betaling;

Denne i Datterens Kammer sig sneg til den syndige Elskov,

Alle de vovede skrækkelig Synd og fuldbyrdede Synden.

Havde jeg hundrede Munde og hundrede Tunger og Jærnrøst,

angribe Latona, i hvem han var forelsket. Efter Homer er det to Gribbe, der
straffe ham. Ixion var Konge over La]iitherne, et thessalisk Folk ved
Olympos, og Fader til Pirithous. Han dræbte i en Strid om Medgift sin

Svigerfader, og da ingen vilde sone denne Brøde, optog Juppiter ham i Himlen.
Iler vilde han voldtage Juno, men Juppiter gav ham en Sky, og han avlede

Centaurerne. Til Straf blev han med Slanger bunden til et Hjul, som altid

løber rundt. Pirithous, som med Theseus's Hjælp vilde rove Proserjiina, blev

smedet til en Klipjie. Straffen, som Digteren her anfører, er tagen fra Fryger-
kongen Tantalns, som blev optagen ved Gudernes Bord, men robede Gudernes
Hemmeligheder og derfor blev straffet paa den af Digteren anforte Maade.
Den ældste af Furieskaren: Allekto eller Megæra. Ærelos Kamp o. s. v.

Digteren sigter utvivlsomt til Slavekrigen i Aarene 73— 71. En uhyre Klijipe-
sten. Der sigtes til Koiintherkongen Sisyfus, Søn af Æolus, som paa Grund af

sine Ugerninger og Rtnerier dræbtes af Theseus og i Underverdenen stedse

rullede en .Sten op ad et Bjerg, men straks naar den var bragt op, rullede den
ned igen. Flegyas, Søn af Mars, Lapithernes Konge og Ixions Fader, var

Gudelbragter og led i Underverdenen Tantalusstraffen. Sit Fædreland
solgte o. s. V. Digteren synes at sigte til Triumviren M. Antonius, som solgte

sit Tribunat til Cæsar ug efter dennes Mord som Konsul drev aabenbar Handel
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Kunde jeg dog ej nævne dig alle Forbrydelsens Former,

Dog ej Navnene ramse dig op paa de samtlige Straffe.«

Efter at Føbus's gamle Præstinde fortalt havde dette,

Siger hun: »gaa du nu hurtigt og end nu det Hverv, som du selv har

Taget dig paa ; vi maa skynde os ; hist kan jeg Murene se, som
Ud fra Cyklopernes Esser man drog, samt Hvælvingens Port, der

Vender imod os, og hvor efter Ordre vi Gaven maa lægge.«

Dette hun sagde, og begge nu jævnsides gik ad de dunkle

Veje; de rask kom over de mellemliggende Rum og

Nærme sig Døren. Æneas til Indgangen træder, det friske

Vand han paa Legemet stænker, og Grenen han fæster paa Døren,

Dengang alt nu var fuldført, og Gaven var endelig bleven

Bragt til Gudinden, saa kom de til lysere Steder, til skønne
Dejlige Lunde med deres henrivende grønklædte Pladser,

Hvor de lyksalige bo. Her breder et aabnere Luftrum

Hen over samtlige Marker et lysende Skær, og de have

Stjerner og Sol for dem selv. Paa de gronnende Øvelsespladser

Lemmerne øves af nogle; man kappes i Leg paa det gule

Sand, og man brydes, og andre i Kordanse slaa deres Fødder
Sammen i Takten og synge til Dansen, og iført sin lange

Klædning den thraciske Præst ledsager den rytmiske Takt paa
Syvstrenget Lyre, og snart han med Fingrene slaar den, og snart med
Elfenbensplekteret. Her er den ældgamle Stamme fra Teucer,

Afkommets herligste Pryd og de ædleste Helte, som bleve

Fødte til skønnere Tider: Assarakus, Hus og Trojas

Stamfader Dardanus. Undrende ser han tillige i Afstand

Mændenes skuffende Vaaben og Vogne. Paa Markerne græsse

Hestene spredte og løse, og Spydene rage i Vejret

Fast nedstukne i Jorden. Den selvsamme Glæde, som her i

Livet de havde ved Vogne og Vaaben, og selvsamme Omhu,
Hvormed de fodrede alle de skinnende Heste, den samme
Følger dem, efter at Jorden dem tog i sin Favn. Han nu skuer

Nogle til højre og venstre, som spise i Græsset og synge

Lovsange glade i Kor i den duftende Lavrbærlund, hvorfra

Eridanus udsender sin Strøm hist oppe og ruller

Vældige Masser af Vand gennem Skoven. Og alle, som fik i

Kampe for Fædrenelandet et Saar, som i levende Live

Vare gudfrygtige Præster, som varslede værdigt og fromt, hvad

med Embeder, Provinser og alt. Cykloperne, Smedekunstens Opfindere, et

Kæmpefolk. Efter Mythen havde de Esserne i ildsprudende Bjærge. Her altsaa

om Porten = af Jærn fra Cyklopernes Værksteder. Frisk Vand: Saadant

fandtes ved Tempelindgangene til Renselse for de besøgende. Den thraciske
Præst; Orfeus, se Note S. III. Hus, Grundlægger af Ilium, Søn af Tros og
Broder til Assarakus og Ganymedes, Konge i Troja. Assarakus var Bedste-

fader til Anchises. Dardanus, se Note S. II. Skuffende Vaaben, fordi

disse Vogne, Vaaben o. s. v. i Underverdenen ere tomme Skyggebilleder. Eridanus:
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Føbus dem indgav, eller som opfandt Kunster, ved hvilke

Livet forskonnedcs, eller ved Tjenester skabte sig Minde:

Disse om Tindingen bære nu samtlige snehvide Haarbaand.

Hoben, som strommet er sammen, Sibylla sporgcr, men fremfor

Alle Musæus, thi midt i den tætteste Skare han staar, og

Opad vender den Blikket mod ham, som med Skuldrene rager

Hojt over alle: »O sig, I lyksalige Sjæle! og du, vor

Herlige Sanger ! os Egnen og Stedet, som favner Anchises •,

Herhen erc vi komne, og over de vældige Floder

Have vi sejlet hemede i Erebus ikkun for hans Skyld.«

Herpaa svarer nu Helten i Korthed hende saaledes:

»Ingen har fast Bopæl. Vi bebo her skyggende Lunde,

Skraanende Bredder og Enge, som stedse forfriskes af Bække.

Dog, hvis dette I onske af Hjertet, saa skrid over Aasen
Hist, og jeg eder vil bringe paa farbar Sti.« Da han havde
Udtalt, gik han i Spidsen, og ned paa de straalende Marker

Viser han oppe fra; derpaa forlade de Toppen af Bjærget.

Dybt i en gronncndc Dal just Fader Anchises med Ojct

Mønstrer og genncmgaar ivrigt i Tankerne Sjælene her, som
Lukkede inde i Dalen nu snart maa stige til Jordens

Himmelske Lys, og tilfældig han netop gennemgik hele

Tallet af sine og baade den elskede Slægt og hver enkelts

Skæbne og Lykke og Sæder og mandige Daad. Da han her nu
Skuer Æneas, som kommer ad Græsset ham lige i Mode,
Strækker han Hænderne fyrigt imod ham, og Taarerne stromme
Ned ad hans Kinder, og Stemmen fra Læberne lyder: »saa kom du
Endelig her dog engang, og din barnlige Kærlighed vandt, som
Selv jeg det ventede, Sejr over Vejens Mojsommeligheder.

Søn! er det ogsaa mig givet, at her jeg kan skue dit Aasyn,

Hore din velkendte Stemme og svare? Jeg tænkte jo nok og
Troede fast, at det skete saaledes, naar Tiden jeg tog i

Noje Betragtning, og ej har Beregningen skuffet. Men hvilke

Lande og vældige Have har ikke du maattet berejse.

For jeg dig modtager her! Hvor grulige Farer har ej du
(laaet igennem min Son! Hvor bange var ikke jeg for at

Libyens Rige dig skulde i Ulykke bringe.« Han svarer:

»Ofte, min Fader! mig mødte dit sorgfulde Billed og tvang mig
Hjemmene her at besøge; i Sikkerhed Skibene ligge

Hist paa Tyrrhcnernes Hav. Giv, Fader! at trykke din Haand, og
Nægt mig dog ikke at tage i Favn dig.« Imedens han talte.

God han en Taarestrom over sit Ansigt og prøvede derpaa
Tre Gange her sine Arme at slynge om Faderens Hals, men

Pofloden , som antoges at have Udspring fra Underverdenen. Musæus: en
græsk niylliisk Digter fra samme Tid som Orfeus. Krebus: Morkels Ciuddom
og Søn af Chaos, staar lier som Betegnelse for Underverdenen. Ty rr hen i ske
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Tre Gange flygtede bort fra hans Hænder den favnede Skygge
Lig med de luftige Vinde og lig med den vingede Slummer.

Inderst i Dalen Æneas imidlertid skuer en ensomt
Liggende Lund og et Krat, som har tætte og susende Buske,

Samt den lethæiske Flod, som ruller sin Bolge forbi de

Rolige Hjem. Her flagre om denne utallige Folk og
Stammer, aldeles som naar i den solklare Sommer paa Engen
Bierne sætte sig ned paa de spraglede Blomster og flyve

Tætte i Kreds om de hvide og blændende Lilier, medens
Marken af summende Lyd overalt gentoner. Æneas
Pludselig skælver ved Synet og sporger om Grunden, som ej han
Kender, og hvad det dog er for en Flod hist henne, og hvad for

Mænd, som i saadan Masse paa Bredderne samles i Skarer.

Dertil siger nu Fader Anchises : »Sjæle, som nye

Legemer skyldes ved Skæbnens Bestemmelse, drikke ved Floden
Lethes Bølger en Vædske, som bringer dem Tryghed i Sind og
Langvarig Glemsel. Jeg længe har ønsket personlig at nævne
Disse og vise dem samt opregne dig Slægten af mine.

For at des mere du sammen med mig skal glæde dig over

Dette Italiens Land, som du fandt.« »O, Fader! kan dette

Tænkes, at herfra nogen af Sjælene stige vil op mod
Himlen og vende tilbage i Legemets langsomme Træghed?
Hvad for et grusomt Begær efter Lyset besjæler de Stakler?«

»Det skal jeg sige dig, Søn! I Uvished du ikke skal holdes.«

Herpaa begynder Anchises, og alt han i Orden forklarer:

»Himlen og Jorden og alle de strømmende Marker og Maanens
Lysende Kugle og begge titaniske Stjerner en indre

Sjælelig Kraft opliver fra først, og en Aand, som sig trænger

Gennem de enkelte Lemmer og blandes med selve det store

Legeme, derved bevæger den samlede Masse, og herfra

Stammer saa Menneskeslægten og Dyrenes Slægter og alle

Fuglenes Liv samt alle de Skabninger, Havet ernærer

Under sin marmorne Flade. I samtlige Grundspirer findes

Ildnende Kraft samt himmelsk Oprindelse, dog for saa vidt ej

Legemets Lænker dem hæmme og jordiske Dele og deres

Død underkastede Lemmer dem slove. Men herfra er kommen
Frygt og Begær samt Smerte og Glæde, og spærrede ind i

Mørke og blindende Fængsel de Lyset ej skue. Ja selv naar

Dagslyset sidste Gang skinner og Livet forlader dem, viger

Dog ej alt, der er ondt, og ej heller hvad Legemet har af

Hav. Tyrrhenerne vare Etruskernes Stamfolk. De strømmende Marker:
digterisk Udtryk for Havene; saaledes kaldes de ogsaa de neptunske Enge, de
blaalige Marker o. s, v. De titaniske Stjerner: .Solen og Maanen, thi Sol-

guden Hyperion og Maanen (Føbe) stammede fra Titan, Saturnus's Broder, Søn
af Himlen og Vesta, Stamfader til alle Titaner.
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Smitte dem bragt, fuldstændig fra Staklerne bort, men nodvendigt

Er det, at meget, som længe var sammenvokset med disse,

Vokser sig fast paa en ganske forunderlig Maade. De altsaa

Lide maa Straffe og bode for gamle Forseelser. Nogle

Ophænges derfor, og ud for de luftige Vinde de spiles,

Syndernes Pletter afvadskes paa andre igen i en mægtig

Hvirvel af Wind, eller ogsaa de udbrændte blive med Flammer.

Hver vi som Skygge maa efter Fortjeneste bode, og dernæst

Sendes vi gennem det vide Elysiums Rige, og faa kun

Naa vi de salige Marker, naar Dagen er kommen, da Tiden

Endt har sit Kredslob omsider og borttaget Smitten, som havde

Vokset sig ind, og har ladet den helt udrensede Aand og

Rene ætheriske Sans kun tilbage. Naar samtlige disse

Gennem et tusinde Aar have drejet det rullende Aarhjul,

Kalder dem Guden til Lcthe i mægtige Skarer, naturlig

For at man uden Erindring skal gense Himmelens Bue
Samt faa Lyst til at vende i Legemet atter tilbage.«

Hermed endte Anchises og forte sin Son og Sibylla

Midt i Forsamlingen ind og den larmende Skare og træder

Op paa en Bakke, fra hvilken han kunde betragte den lange

Række, som ligefor stod, samt skelne de kommendes Ansigt:

»Nu vil fortælle jeg hele den Fremtidshæder, som folger

Dardanus-Stammen, og hvem den kan vente som vordende Slægt af

Blod fra Italien — disse saa herlige Sjæle, som skulle

Arve vort Navn — samt vise dig alt, hvad Skæbnen dig giver.

Vnglingen hist, du jo ser ham, der stcitter sig op til et jærnfrit

Spyd, har den nærmeste Plads efter Skæbnen til Livet, og først han
Stiger til Himmelens Luft og har Blod med Italiens blandet:

Silvius — Navnet har Alba ham givet — dit seneste Afkom,
Hvem, naar Olding du bliver, din Hustru Lavinia sent skal

Fode i Skovenes Ly som en Konge og Plader til Konger;
Alba Longa han giver vor Slægt som Regeringens Sæde.
Nærmest er Prokas hist og en Hæder for Slægten fra Troja;

Ham saa Kapys folger og Numitor, Silvius derpaa,

Han, som Æneas er kaldt efter dig og er lige beromt for

Vaaben og Fromhed, hvis det da nogensinde ham lykkes

Konge at blive i Alba. Men se disse Vnglinge, hvilke

Kræfter de vise, og alle de have om Tindingen kranset

Jærnfrit Spyd ^ ikke bestemt til Kamp, men som Scepter til Tegn paa den
kongelige Værdighed, blev ogsaa givet som .Kresvaaben til Belønning. Prokas
og Kapys vare Konger i Alba Longa; Kapy.s den ottende i Rækken, og
Numitor er Amulius's Broder og Fader til Ilia, Roniulus og Remus's Moder.
Hvis det lykkes ham at blive Konge. Silvius Æneas's Formynder hindrede
ham nemlig etter Sagnet længe i at bestige Tronen, og der siges til hans 53de

9
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Borgernes Krone af Eg. Anlægge de skulle Nomentum,
Gabii, Byen Fidena og KoUatinernes hoje

Bjærgstad, Bola desuden og Kora og Pometil og

Kastrum Inui. Nu er det navnløse Steder, men Navne
Skulle de blive ved dem. Ja Romulus, Sønnen af Mars, hvem
Moderen Ilia føder Assarakus-Slægten, skal da sin

Morfader Numitor følge som Ledsager. Ser du, hvorledes

Fjerbusken hæver sig dobbelt fra Issen, og Gudernes Fader

Her allerede ham mærker med egen guddommelig Hæder.

Se dog. Søn ! under dennes Auspicier skal det berømte

Rom udstrække sin Magt over Jorden og blive i Mandsmod
Guderne ligt samt kredse med Mur sine Hoje, de syv, og

Være lyksaligt ved Slægten af Mænd : Berecynthus's Moder
Kører paa lignende Maade med Taarnet som Krone igennem

Frygiens Stæder, og glad ved sit Afkom af Guder hun favner

Hundrede Ætlinge; alle de tilhore himmelske Slægter,

Alle de bo i det Høje. Men vend dine Øjne nu herhen,

Se paa dit Folk, dine Romere her, se Cæsar og hele

Dette lulus's Afkom, der stige skal op under Himlens

Vældige Bue, og her, ja her er jo Manden, du tit har

Hørt blive lovet dig: Cæsar Augustus, Ætling af Divus,

Han, som i Latium atter skal Grundvold lægge til gyldne

Sekler i Egne, som fordum Saturnus har styret, og vidt han

Riget skal brede og ud over selv Garamanter og Inder,

Ud over Landet, som strækker sig udenfor Stjernernes Bane,

Udenfor Aarenes Veje og Solens, og hvor nu en Atlas

Bærer paa Skuldrene Himlen besat med de funklende Stjerner.

Nu allerede paa Grund af de givne Orakelsvar vente

Baade mæotiske Ilande og kaspiske Riger hans Komme,
Medens de gyse ved Tanken, og Nilens syvarmede Munding
Ryster og bæver. Ja ikke Alciden engang har besøgt saa

Meget af Jorden, om end han den kobberfodede Hind har

Aar. Borger kran sen at Eg blev i Reglen given tor modig Daad, som for

at have frelst en Borgers Liv, men ogsaa som Hæder for Tjenester mod Staten,

Her gives den til disse som Lovgivningens Ordnere og Stiftere af Kolonier.

Nomentum laa i Sabinerlandet, Bola i Latium i Æquernes Gebet og Kora i

Volskernes. Kollatia, hvorfra Tarkvinius stammede, var en gammel sabinisk

Stad i Nærheden af Rom; Pometii i Latium tilhørte Volskerne og Kastrum
Inui var en Kyststad i Latium, der havde Navn efter Inuus, en landlig Gud-
dom og Hjordenes Beskytter. Berecynthus's Moder: Cybele, Gudernes
Moder, den oprindelig frygiske Ciudinde. Berecynthus er et Bjærg i Frygien,

hvor hun særlig dyrkedes. Divus et almindeligt Udtryk for den, som efter

Døden er optagen i Himmelen; her lulius Cæsar, hvis Adoptivsøn Kejser

Augustus var. Saturnus herskede i I^atium i den gyldne Tid. Han kom
fra Himlen og modtoges af lanus. Garaman terne boede i det indre Afrika.

Udenfor Stjernernes Bane o. s, v. :^ udover Dyrekredsen og Vendecirklerne.

Mæotiske Lande :=: Egnene om Søen Mæotis, det asovske Hav. I Forbindelse

med det kaspiske Rige og Nillandene give Udtrykkene en Betegnelse af

Herredømmet over Orienten. Alciden: Herkules. Den kobberfodede
Hind. Herkules skulde indhente og bringe Eurystheus den til Artemis helligede
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Ramt, Eryinanthus's Skove har fredeliggjort og med Buen
Bragt den lernæiske Slange til Skælven, og Liber ej heller,

Han som dog sejrende styrer med Vinlovtommerne Spandet,

Medens han Tigrene korer fra Xysas skyhnjc lijærgtop.

'lage vi dog i Betænkning endnu at udbrede ved Daad vor

Manddoms Ros, eller hindrer os Frygt i at fæste vor Fod i

i,andet Ausonien? Hvem er nu Manden derhenne, som bringer

Offer og bærer Olivenens Gren: Jeg den romerske Konges
Haar og det graalige Skæg genkender; ved Love han forst skal

Fæstne sin Stad og er sendt fra det fattige Land og det lille

Kures som Drot for et Rige saa stort. Ham Tullus skal folge,

Bryde sit Fædrelands Fred samt kalde de rolige Mænd og

Længe nu alt med Triumf afvænnede Hære til Vaaben.

Stolt af sin Herkomst folger ham Ankus nærmest, og denne

Her allerede for meget sig glæder ved Gunsten hos Folket.

Onsker du ogsaa at se de tarkviniske Konger og skue

Hævneren Brutus's modige Sjæl og de genvundne Fasces:

Forst han jo Konsulens Magt og de straffende Økser skal tage;

Selv maa han, for at forsvare den herlige Frihed, som Fader

Sttnnerne domme til Doden, da Kampe de prove paa ny at

Sætte i Værk, den usalige Mand ! Hvorledes end denne
Gerning af senere Slægter vil blive bedomt, vil en mægtig

Lyst til at vinde sig Hæder og Fædrelandskærlighed sejre.

Hist du i Afstand Druser og Decier skuer og ham, som
Bruger sin Okse saa strengt, Torkvatus, ogsaa Kamillus,

cerynitiske Hind, der var berømt for sin Hurtighed. Han lortulgie den længe
og helt op i Hyperboreernes Land, hvor han endelig saarede den. Den ler-
næiske Slange se Note S. 116. Erymanthus var et Bjærg paa Grænsen af

.\rkadien og Elis, hvor Herkules drælite det dertil sendte hærgende Vildsvin.

Liber =: Guden Bakchus, der for at udbrede sin Dyrkelse gjorde det beromte
Tog til Indien. Her ligger Bjerget Nysa, og etter en Mythe blev Bakchus op-

draget her. Romernes Konges = Numa Pompilius tra Kures, .Sabinernes

ældste Hovedstad, som særlig ordnede Freden ved Lovgivning, medens Tullus
Hostilius særlig berømmedes ved Krige. .\nkus Martins; Digterens Ord for-

klares af en gammel Fortolker, Pomponius Sabinus, saaledes at Ankus, der var

stolt af sin Fødsel, blev krænket ved, at Tullus Hostilius blev foretrukken

for ham, og derfor søgte Folkegunst for ved Hjælp af Folket at styrte ham.
Andre antage, at der ved Folkegunst sigtes til Bosættelsen af Nabofolk paa den
aventinske Høj, hvorved Grunden lagdes til Plebejerne. Fasces: Risknipperne
med Dkser, Tegn paa den øverste Magt, som gik over til Brutus efter Tarkvinius

Superbus's Fald. Brutus lod sine Sønner henrette, tordi de deltog i en Sammen-
sværgelse mod Friheden. Dr usus-Familien omtales vel nærmest fordi Augustus's

Hustru Livia Drusilla nedstammede fra denne Slægt. De bekendteste Druser ere

Folketribunen Livius Drusus i Kampene med Graccherne og M. Livius Drusus
Salinator i den 2tlen ]>uniske Krig. Decierne. De to Decius Mus, Faderen og
Sønnen, ojjofrede sig som Anførere for de romerske Hære frivilligt for at skaffe

Romerne Sejren, medens en tredie faldt i Slaget ved Askulum mod Kong Pyrrhus.

Torkvatus er Konsulen T. Manlius Torkvatus, der selv havde udmærket sig i

mange Krige, især mod Gallerne, og var berømt for sin Krigstugt Han lod sin

Son henrette, forili han imoil Befaling havde indladt sig paa en Kamp efter Ud-

fordring og fældet sin Fjende. Furius Kamillus kom i Nødens Tid til Rom,

9*
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Han, som skal Fanerne vinde tilbage. Men disse, som hist du

Ser, og som straale for Tiden i selvsamme Vaaben og ere

Enige Sjæle, saa længe som Natten dem hyller, ak, hvilke

Nederlag, Hære og Kampe dog skulle de bringe til Veje,

Dersom de Livslyset naa! Fra Bjerget Monokus og ned fra

Alpernes knejsende Volde vil Svigerfaderen stige,

Medens hans Svigersøn samler en Hær fra det modvendte Østen.

Ynglinge! væn eders Sjæle dog ikke til saadanne Krige,

Vend mod dets Indre dog aldrig et Fædrelands mægtige Kræfter!

Du, som er ældst, og som leder din Slægt fra Himmelens Guder,

Vær dog skaansom, min Æthng! og kast dine Vaaben af Haanden.

Ham Kapitoliums Høj skal se, naar Korinth er besejret,

Styre sin Vogn i Triumf, udmærket ved Bytte, han tog fra

Dræbte Achiver, og denne skal Argos styrte i Gruset

Samt Agamemnons Stad Mycene, ja selv Æaciden,

Slægtning af Helten Achilles, imedens han hævner vort Trojas

Ældgamle Fædre og hævner Minervas besmittede Tempel.

Hvem kan forglemme at nævne dit Navn, du vor herlige Kato!

Eller en Kossus og Slægten fra Grakchus, de to Scipioner,

Krigenes Lyn samt Libyens Fald, eller Fabricius, som

Fattig er rig, eller dig, Serranus! som selv i din Fure

Spreder dit Saakorn. Hvorhen, I Fabier! føre I mig, som

Bleven er træt? Dit Navn er jo Maximus, du, som alene

da det trængtes af Gallerne, overvandt disse og tilbagetog de Faner, som vare

tabte i Nederlaget ved AUia. Svigerfaderen er lulius Cæsar og Sviger-
sønnen Pompejus. Monøkus er et Forbjerg i Ligurien, hvor der fandtes et

berømt Tempel for Herkules. Himmelens Guder: som nedstammende fra

lulus, Æneas's Sønnesøn, hvorfor ogsaa Anchises her kalder ham sin Ætling.

Ham Kapitoliums Høj o. s. v. er Korinths Erobrer Lucius Mummius, der efter

Korinths Faid og det achæiske Forbunds Tilintetgørelse fejrede en glimrende

Triumf i Rom paa Optoget til Kapitolium. Denne skal Argos o. s. v. der

menes L. Æmilius Paullus, som lagde Macedonien under det romerske Rige

efter Slaget ved Pydna 168, hvor han overvandt den macedoniske Konge Persens,

der ligesom de tidligere macedoniske Konger regnede deres Slægt fra Achilles's

Bedstefader Æakus. Deraf Udtrykket Æaciden. Minervas Tempel betrag-

tedes som besmittet ved at Ajax efter Trojas Fald i dette Tempel krænkede
Priamus's Datter Kassandra. Kato er vel her den som streng Romer berømte

M. Porcius Kato med Tilnavnet Censorinus, og Kossus er den Aulus Kornelius

Kossus, som ved at dræbe den fjendtlige Anfører Vejenterkongen Tolumnius

vandt spolia opima. En saadan fra en dræbt Anfører tagen Rustning ophængtes

i det af Romulus indviede Tempel for Juppiter Ferctrius. Slægten fra Grak-
chus. Der tænkes vel nærmest paa T. Sempronius Grakchus, som udmærkede
sig i den 2den puniske Krig, og ikke paa de gracchiske urolige Kampe. To
Scipioner: Scipio Afrikanus den ældre og yngre. Den første slog Hannibal,

den sidste undertvang Karthago, hvorfor Udtrykket Libyens Fald henvendes

nærmest til ham. Fabricius er Gesandten, som efter Pyrrhus's Sejr over

Romerne 280, sendtes til Pyrrhus og viste denne sin Frygtløshed og Ubestikke-

lighed. Serranus er M. Attilius Serranus, der blev udvalgt til Konsul, og da

Sendebudene kom for at hente ham til Rom, traf de ham i Færd med at tilsaa

selv sin Mark. Fabier: denne Familie var en af. Roms berømteste, men de

følgende Ord vise, at Digteren nærmest tænker paa Hannibals udholdende Mod-
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Bringer vor Stat i Behold ved din Nolen. Jeg tror nok, at andre

Smede i bindere Former det aandende Malm, at de bedre

Levende Træk udhugge i Marmor og maale med (iradstok

Himmelens Vandring og melde om Stjernernes Opgang og holde

Taler for Retten; du, Romer! skal styre Nationer med Vælde,

Dette skal være din Kunst, samt Lovene give for Freden,

Skaane besejrede Folk og besejre ved Krige de stolte. <

Saaledes taler, imedens de undre sig, Fader Anchises,

Derpaa han tilfojer: »se Marcellus, hvorledes han træder

Frem og er smykket med Vaaben fra Fjendernes fældede Forer,

Hojt som den sejrende Helt over alle de andre han knejser.

Romernes Stat skal han bringe paa Fode, naar uhyre Farer

'l'rænge den haardt, og som Ridder han Fonerne slaar og de atter

Oprorske Galler og hænger paa Væggen til Fader Kvirinus

Tredje erobrede Rustning. < .-l^neas nu siger, han nemlig

Skuer en Yngling udmærket ved Skabning og glimrende Vaaben,

Dog er hans Pande sorgmodig og Ojet er slaaet mod Jorden:

Hvem er vel Manden, min Fader! som folger den gaaender Stmnen

Filer en anden maaske blandt Ætlingers talrige Stamme r

Hvilken Bevægelse dog i hans Folge og Hojhed hos Manden,
Mnrk dog Nat omflagrer hans Hoved med sorgfulde Skygger.«

Fader Anchises begynder med Ojnene fulde af Taarcr

:

»Son! sporg ikke om denne saa gribende Smerte for dine;

Skæbnen ham viser kun Jorden, men ikke den lader ham blive

Længere der. Var Gaven af Varighed bleven, saa vilde

Rtjmcrnes Slægt have syntes vel eder, I Guder ! for mægtig.

Hvilke beklagende Veraab af Mænd vil ej Marsmarken fore

Ind til den vidtstrakte Stad, som beskyttes af Mars, og hvor stor en

Ligfærd skuer du ej, Tiberinus! naar du den friske

Gravhoj flyder forbi. Saa store Forhaabninger ingen

Yngling af Iliums .F^t skal vække hos Forfædre mere.

Aldrig skal Romulus's Land nogensinde sig bryste af nogen
Fosterson mere. Men ak! denne Retfærd, ældgamle Troskab,

Haanden, som aldrig i Krig blev besejret! Ustraffet ej nogen
Skulde ham gaaet bevæbnet i Mode, hvad enten til Fods han
(iik imod Fjenden, hvad eller han borede Sporen i Hestens

stander C. Fabius Maximus med Tilnavnet Cunctator, Noleren. Aandende
Malm = hvor Legemerne ere ligesom levende og aandende. Marc ellus er

Konsulen M. Klaudius Marcellus, der utlmærkede sig i den 2den puniske Krig
og senere i en Tvekamp lældede de cimbriske Gallers Anforer Viridomarus

og tog det 3die spolia opima (Romulus første, ovennævnte Kossus 2det) og gav
det til Kvirinus =^ Romulus, altsaa ophængte det i Juppiter Feretrius's Temjiel.

En ^ngli^g o. s. v. De folgende Vers ere en Forherligelse af Kejser Au-
gustus's Sosterson den unge Marcellus, der kun 19 Aar gammel dude jiludseligt

i Byen Bajæ, og til hvem ikke alene Augustus, men Folket knyttede store For-

haabninger. Begravelsen foregik under stor Deltagelse paa Marsmarken, og
Liget blev bisat i Kejserens eget Mausoleum ved Bredden af Tibe ri nus (Tiberen).
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Skummende Sider. Men ak, du beklagelsesværdige Yngling!

Kunde den stenhaarde Skæbne du bryde, du blev en Marcellus.

Ræk mig med Hænderne fulde nu Lilier hen, jeg vil udstrø

Blomster med Purpurets Glans, i det mindste med saadanne Gaver
Her jeg min Ætlings Sjæl vil nu hædre og vise den tomme
Ære ved Graven.« Saaledes de vandre omkring i den hele

Egn overalt paa de dunkle og udstrakte Marker, og alt med
Øjet de mønstrede. Dengang Anchises havde nu Sønnen
Fort gennem alt og opflammet hans Sjæl med Begær efter Fremtids

Ry, omtaler han Krige, som føre han skulde, og viser

Alle laurentiske Folk og Latinus's Rige og Maaden,
Hvorpaa han kunde hver enkelt af Sorgerne bære og undgaa.

To ere Drømmenes Porte; den ene man siger er bleven

Bygget af Horn, og ad denne er Udgangen let for de sande
Drømme; den anden, som rejstes af snehvidt Elfenben, kaster

Straalende Glans, men ad denne de afdødes Sjæle til Himlen
Sende kun skuffende Drømme. Med saadanne Ord nu Anchises

Ledsager baade sin Son og Sibylla og sender dem begge
Ud ad den Elfenbens-Port, og Æneas vandrer ad banet

Vej til sin Flaade, og atter han Fællerne ser, og han derpaa

Sejler langs Strandbredden lige til Havnen ved Byen Kajeta.

Forstavnsankeret falder og Bagstavnen hviler paa Stranden.

Dunkle Marker: Digteren har tidligere omtalt det lysende Skær, som ud-

bredtes over Elysium, og endnu have de ikke forladt dette. Laurentiske
Folk: Laurentum var en Kyststad i Latium, og Latinus var Laurentiernes
Konge, som optog Æneas og gav ham sin Datter Lavinia til Ægte. Kaj eta
en Havneby i Latium.
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Uu, som har fostret Æneas, Kajeta! har ogsaa i Doden
Skænket evindeHgt Ry til vor Kyst, og dit Minde betegner

Stedet endnu som dit Navn er et Mærke for Graven i dette

Store hesperiske Land, hvis der heri ligger en Ære.
Dengang Begravelsen endt var tilborlig og Gravhøjen rejst og

Hvile beg)'ndte at brede sig over de bimdlose Have,

Hejser den fromme Æneas sit Sejl og forlader saa Havnen;
Gunstige \'inde mod Natten sig rejse, den straalende Maane
Nægter ej heller at hjælpe Sejladsen, og Havfladen glimter

Under det sitrende Lys. Den nære circæiske Landjords

Kyster de sejle forbi, hvor Solgudens guldrige Datter

Lader sin Sang genlyde bestandigt i Lunde, som ikke

Blive betraadte af nogen, og inde i pragtfulde Sale

Brænder hun duftende Ceder som natoplysende Flamme,
Medens med raslende Skvtte hun farer igennem sin Islæts

Fintspundne Traade. Man hore kan herfra harmfulde Brol af

Lover, som ikke i Baand ville lægges men tude i Nattens

Sildige Time, og inde i Staldene rasende Skrig af

Bjorne og borstede Svin samt Hylen af vældige Ulve,

Flvilke jo Circe, den grumme Gudinde, ved tryllende Urter

Havde fra Menneskeformer aldeles forvandlet og iført

Huder og Former som Dyr. For at ikke de fromme Trojaner

Skulde forvandles til slige Uhyrer, saa snart de nu vare

Komne i Havn, eller skulde betræde de farlige Kyster,

Fyldte Neptunus Sejlet med gunstige Vinde og gav dem
Hurtig Sejlads og dem forte forbi disse brusende Grunde.

Den circæiske Landjords Kyster. Circeji var en By oy; et Korbjærtj i

Latiuin. Circe, Datter at Solguden og Nymfen Perse, boede ])aa Øen Æa^a i

Nærheden af denne Kyst, men denne voksede efter Sagnet sammen med
Fastlandet.
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Havet ved Dagskærets Straaler nu rødmer, og ud fra den høje

Himmel den safrangule Aurora korer i Glans sin

Rosenfarvede Vogn, saa lægger sig pludselig Vinden,
Blæsten er stillet aldeles, og Aarerne bøjes paa Havets
Spejlglatte blikstille Flade. Æneas skuer fra Bolgen
Her en uendelig Skov, gennem hvilken i hurtige Hvirvler,

Gulnet ved Masser af Sand, Tiberinus styrter sin skønne
Flod ud i Havet, og over og rundt om Bølgerne fylde

Spraglede Fugle, som ere til Bredden og Flodsengen vante,

Luften med frydefuld Sang, og de flagre i Lunden. Æneas
Derpaa befaler sit Mandskab, at Kursen de ændre og vende
Stavnen mod Landet, og glad den beskyggede Flod han besejler.

Nu, Erat6! vil jeg tale om Konger og Tider og alle

Forhold, hvilke de vare i Latiums ældgamle Rige,

Dengang den fremmede Hær forst satte sin Flaade i Land paa
Denne ausoniske Kyst, og for Tanken jeg kalde vil frem nu
Kampenes første Begrundelse. Mind, Gudinde! din Sanger.

Grulige Krige jeg skildrer og Slag samt Konger, der bleve

Drevne i Døden af Vreden, Tyrrhenernes Hær, og hvorledes

Hele Hesperien modte til Kampene. Frem for min Sjæl en

Række af store Bedrifter sig stiller, og stort er det Værk, som
Her jeg begynder.

Latinus, der alt var bedaget, som Konge
Havde i langvarig Fred over Marker og Byer regeret.

Ham den laurentiske Nymfe Marika, som Rygtet fortæller.

Skænkede Faunus som Son, men Pikus var Fader til Faunus,

Du, Saturnus! hævdes af Pikus som Fader, og du er

Tidligste Ophav til Slægten. Ved Gudernes Vilje Latinus

Nægtet var Son eller Afkom af Mandskøn; Sønnen var nemlig

Død i sin tidligste Alder, og ikkun en Datter var Husets

Arving til saadant Rige, og denne var moden af Aar og
Naaet til Ægteskabsalder. Som Bejlere kom fra det store

Latiums Land og fra hele Ausonien mange, men Turnus

Tiberinus = Tiberfloden. Erato var Muse for lyrik Sang. Ausoniske
Kyst. Ausonerne vare et Urfolk i Mellem- og Syd-Italien. Navnet Ausonia
benyttes af Digtere som Navn for Italien. Tyrrhenerne, oprindelig indvandrede
pelasgiske Folk, vare Stamfolk for Etruskerne. Tyrrhenien derfor = Etrurien. Lau-
rentum, en Kyststad i Latium ikke langt fra Ostia. Faunus, Konge i Latium
og Grunder af Agerdyrkning og Kvægavl, blev efter sin Død en Gud, der
beskyttede Skove og Græsgange, og senere sammensmeltet med Pan, hvorfor

han ogsaa fremstilles med Horn og Bukkefødder. Pikus, Aboriginernes Konge
og Spaamand, blev af Circe, hvis Kærlighed han forsmaaede, forvandlet til en
Spætte. Turnus, Rutulernes Konge, var Søn af Venilia, Søster til Kong Latinus's

Hustru Amata. Digteren lader ham nedstamme fra Danae, Datter af Argiver-

kongen Akrisius og ved Juppiter, der besøgte hende under Form af gylden
Regn, Moder til Persens. Som Straf blev hun da, efter en Mythe, af sin Fader
udsat i Havet og blev af Bølgerne ført til Italien, hyor hun grundlagde Byen
Ardea. Dette berøres paa flere Steder i denne Bog.
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Var af dem alle dog ivrigst og skonnest og mægtig paa Grund af

Ældgammelt kongeligt Blod, og en inderlig Lyst havde Kongens

Viv til at se ham forenet med Huset som Datterens Mand, men
(ludernes varslende Tegn det forhindre ved vekslende Rædsler.

-Midt i det aabne og inderste Rum i Paladset der stod et

I.aurbærtræ, hel uberort paa dets Lov og bevaret med megen

Ærefrygt gennem en Række af Aar, og man sagde, at selve

Fader Latinus, straks da han grundede Byen, det havde

Fundet og viet som helligt til Fobus og kaldt efter dette

Nybyggerfolket med Navnet Laurenter. En Masse af Bier

Kom med en susende Larm — det forunderligt er at fortælle —
Clennem den skyklare Luft, og de satte sig oppe i Træets

Hojeste Top, og ved Benene ind i hinandens at slynge

Hang de som pludselig Sværm paa den lovrige Gren. Men en Seer

Siger nu straks: her se vi der kommer en udenlandsk Mand og

Her i den selvsamme Retning der kommer fra selvsamme Kant en

Hær, der paa Hojborgens Tinde skal herske«. Fremdeles imedens

Moen Lavinia stod ved sin Fader, som brændte paa Altret

Hellige Gaver, man skuer — forskrækkeligt — Ild i de lange

Lokker at blusse og Pynten at brænde i knitrende Flamme.

Ild Prinsessen nu havde i Haaret og Ild i den herligt

Smykkede Krans, omgiven af Rog blev hun hyllet i gulrodt

Lysende Skin, og hun spredte saa Flammerne helt over Huset.

Dette blev omtalt som ganske forunderligt skrækkeligt Særsyn:

Hende man varslede nemlig, at selv hun ved Ry og ved Skæbne
Skulde berommes, men Folket der spaaedes grulige Krige.

Skrækket ved Varslerne soger nu Kongen til Faunus og denne

Spaadomskyndige Faders Orakel og raadsporgcr Lunden
Neden for Albunea, der af Skove paa Bjærget er storst og

Udsender tonende Larm fra sin hellige Kilde og skummel
LMaander grulige Dunster af Svovl. De italiske Folk og

Hele Onotrien hente i tvivlsomme Tilfælde herfra

Raadende Svar, og naar Præsten har herhen Gaverne fort og
Lagt i den rolige Nat sig paa udbredte Skind af de dræbte

Faar, og han derpaa er falden i Sovn, saa ser han en Mængde
Billeder flagre omkring paa forunderlig Maade og horer

Vekslende Stemmer og bliver forundt Samtale med Guder,

Ligesom dybt i Avernus han taler med Acherons Skygger.

Fader Latinus her nu personlig soger et Svar; han
Ofrer, som Skikken det byder, et hundrede uldrige Faar og
Ned paa de udbredte Skind han sig lægger og hviler paa Huden;

Grundede Byen nemlig Laurentura. Pludselig Sværm. Kn saadan drue-

formet Biklump ansaas for et Varsel om forestaaende Ulykke. Albunea i

Narheden af Tibur var en mellem stejle Klipper indesluttet Bjærgskov med en
Svovlkilde, nu Acqua solforata d'Altieri. Ønotrien var oprindelig Navn paa
den sydøstlige Del af Italien, senere for hele Italien. Avernus -^- Underver-
denen, egt. Nedgangen til denne ved Avernersoen; ogsaa Acheron, egt. en
Flod i Underverdenen, bruges som Navn for denne.
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Pludselig lyder en Stemme fra Skoven paa Bjærget: »min Ætling!

Sog ej at binde din Datter til nogen Latiner som Hustru,

Fæst ej Lid til et Bryllup, som holdes beredt; fra et fremmed
Land der en Svigersøn kommer, som hojt imod Himlen vort Navn skal

Hæve ved Blodet; hans vordende Slægt skal skue, hvorledes

Alt for dens Vælde sig bojer saa vidt som Solen de tvende

Verdenshave beskuer, imedens den vandrer sin Bane«.

Dette sin Faders advarende Svar i den rolige Midnat
Ej nu Latinus beholdt hos sig selv, men Rygtet, som flyver

Vide omkring, havde bragt allerede det rundt gennem hele

Landet Ausonien, dengang den laomedontiske Ungdom
Fastbandt Flaaden ved Tove til Flodbreddens græsrige Jordvold.

Fader Æneas, den smukke lulus og alle de forste

Høvdinger lægge sig under et hojtgrenet Træ for at tage

Maaltid, og Kager af Korn under Retterne bredes i Græsset
— Juppiter havde jo mindet saaledes — og landlige Frugter

Lægges paa Brød-Underlaget. Da disse tilfældig nu vare

Helt opspiste, og Mangel paa Spise dem tvang til at vende
Tanden mod magrere Kost: Brodkornet, og krænke med Haand og
Dristige Kæber de Skiver af Bagværk, Skæbnen dem havde
Sendt, og de udbredte Borde at bryde, saa sagde lulus:

»Hor! vi fortære jo selv vore Borde«. Han smilte og ikkun

Dette han sagde; men Ordet, som hørtes, dem viste nu hurtigt

Ende paa al deres Sorg, og fra Talerens Læbe hans Fader
Forst optog det og gemte det, ganske forbavset ved Skæbnen.
Straks udtalte han: »hilset du være, o Land! som er blevet

Skænket til mig efter Skæbnens Bestemmelse, hilsede være
I mine trofaste Guder fra Troja! Her er vort Hus og
Her er vort Fædreneland. Anchises, min Fader, har nemlig,

Nu jeg erindrer det, givet som Arv mig saadanne Skæbnens
Hemmeligheder: »min Son! naar du kommer til ukendte Kyster,

Maden er spist, og du nodes af Sult at fortære dit Bord, saa

Husk, at du træt dog har Haabet om Hjem, og at hist du den første

Stad skal med Haanden dig rejse og rundt omgive med Volde.«

Dette var Hungeren; denne os ventede sidst og skal gore

Ende paa Lidelsen. Derfor velan! lad os glade ved første

Sollys udspejde Landet og hvem der bebo det og Folkets

Stad, hvor den ligger, og søge fra Havnen til modsatte Sider.

Bring nu til Juppiter Offer af Skaale og kald nu ved Bonner
Fader Anchises, og sæt nu igen Vinbægre paa Bordet.«

Dette han siger og vikler en løvrig Gren om sin Tinding,

Opsender derpaa Bonner til Stedets Genius, dernæst

Laomedontiske Ungdom se Noten S. 51. Juppiter havde jo mindet
nemlig gennem Harpyjen Celæno i 3die Bog V. 267 og følg. Krænke med
Haand o. s. v. Udtrykket »krænke« bruges, fordi Bordene regnedes ved religiøse

Handlinger og i Templerne med til de saakaldte hellige Redskaber.



Bog VII, V. 142—179. J39

Forst blandt Guder til Tellus, til Nymferne samt til de liidtil

Ukendte Floder, o^ efter hverandre han paakalder Natten,

Nattens sig rejsende Tegn, den idæiske Juppiter samt den

Frygiske Moder og begge Forældre i Himlen og Dybet.

Her den almægtige Fader nu tre (lange ned fra den hoje

Skyklare Himmel dem sendte sin Torden, og selv han med Haanden
Ryster og viser fra Luften en Sky i en (ilans af de gyldne

Lysende Straaler, og gennem Trojanernes Skare der bredes

Pludselig Rygtet, at Dagen \ar kommen, paa hvilken de skulde

Grunde den lovede By. De kappes nu om at forny det

Indtagne Maaltid, og glade ved Varselets Storhed de atter

Fremsætte Kummer med Vin, og de Kransene bringe til Vinen.

Straks da den folgende Dag brod frem og med Morgenens Straaler

Ojjjyste Jorden, de udspejde By samt Kgne og Kyster

Hver i sin Retning: fra Kilden til Floden Xumicius have

Vandene Udspring: Floden er Thybris, og Landet bebos af

Tapre Latinere. Derpaa befaler Anchises's Son, at

Hundrede Sendebud, valgte af samtlige Klasser, til Kongens
Straalende Stad skulde vandre og alle i Hænderne bære
Pallas's Grene omvundne med Baand samt bringe til Drotten

Gaver og bede om Freden for Teukrernc. Uden at nole

Efter Befaling de skynde sig bort, og med hurtige Skridt de

Ile af Sted. Selv mærker han Murenes Plads med en ringe

Fure; man bygger paa Grunden og kredser de forste begyndte

Vaaninger rundt, efter Skikken ved Lejre, med Mure og Volde.

Vejen var endt og de unge nu skue Latinernes hoje

Bygningers Tage og nærme sig Muren. 1 Brugen af Heste

Øve sig Drenge og hele den blomstrende Ynglingealder

Udenfor Byen, og Spandet de søge at tæmme paa Pladsen,

Eller de Buerne sjiænde med Lyst eller slynge de sejge

Sp)d med den kraftige Arm, og de kæmpe i Loben og Kasten,

Dengang et ridende Bud, som var forudsendt, melder den gamle
Konge, at vældige Mænd vare komne i ubekendt Klædning.
Ordre han giver at kalde i Huset dem ind, og han tager

Plads paa sin Farfaders Trone i Midten af sine. Paa Stadens

Hojborg laa der en mægtig og glimrende Bygning, der knejste

Hojt med et hundrede Sojler, Laurenteren Pikus's Kongsgaard,

Meget ærværdig ved Skove og Forfædres hellige Omsorg.

Tellus ^—: Jorden ]iersonificeret som ernærende Ciuddom. Idæiske Juppiter.
Som nyføilt skjultes Juppiter paa det kretensiske Bjærg Ida, hvor Kureteriie

bevogtede ham og Amalthea fostrede ham. Frygiske Moder = Cybele se

Note S. 47. I Himlen og Dybet: nemlig Venus og Anchises. Numicius
en lille Klod i Latium ikke langt fra Byen Lavinium. l'allass Grene -^ Grene
af Oliventræet som Fredstegn. Pallas Atliene skaMikede nemlig .Xthen Oliven-

træet i Striden med Posejdon om, hvem af dem der skulde herske over Staden,

medens Posejdon gav Hesten og bragte ved sin Trefork en Kilde til at springe frem
af Bjærget.
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Her var det Kongernes Skik, at de modtog Sceptret og først lod

Knipperne hæve, og her var det helhge Sted deres Raadhus,

Her var ved Ofringer Pladsen for Maaltid, og Fædrene stedse

Plejede her, naar en Væder var slagtet, at sidde ved lange

Rækker af Borde. Ja, ogsaa de tidlige Forfædres gamle

Støtter af Cedertræ stod efter Orden i Forgaarden: nemlig

Italus, Fader Sabinus, der havde som Vinrankens Dyrker

Under sit Billede fæstet en Krumkniv, gamle Saturnus,

Janus's Støtte med to Ansigter og andre af Folkets

Ældgamle Konger og Mænd, som i Kampe for Fædrenelandet

Modtoge Saar. Fremdeles der saas paa de helhge Døre

Stridsvogne hænge, som toges i Krig, samt buede Økser,

Hjælme med vajende Buske og mægtige Lukker for Porte,

Kastespyd, Skjolde og Snabler, som ranede vare fra Skibe.

Selv med Kvirinus-Staven og klædt i en tarvelig Kappe,

Bærende Skjoldet i Venstre, den hestebetvingende Pikus

Havde sin Plads her, han, hvem Circe som elskovssyg Kvinde
Slog med sin Guldkvist, gjorde ved Trolddomsmidler til Fugl og

Satte de spraglede Pletter paa Vingerne. Inde i dette

Gudernes Tempel og hojt paa det fædrene Sæde Latinus

Kaldte nu Teukrerne ind for sit Øje i Huset, og først han

Hilser de kommende Mænd med følgende venlige Tale:

»Sig, Dardanider! — ukendte vi ere jo ikke med eders

Stad eller Slægt, og med Ry over Havet I Kursen jo styre —
Hvad er vel eders Begæring, og hvad for en Grund eller Trang har

Ført eders Flaade nu her til Ausoniens Kyst ad saa mange
Blaalige Have. Hvad enten I fejl have taget af Vejen,

Eller I drevne af Storme nu have betraadt disse Bredder

Her ved vor Flod og i Havn ere komne — og meget af shgt jo

Søfolk ofte maa lide paa Havdybets Bølger — saa flygt ej

Venskabsforbindelsen her, men vid, at Latinernes Folk er

Selve Saturnus 's Slægt, rettænkende uden at tvinges

Hverken ved Lov eller Baand, og det frivilligt hævder i Livet

Alt, hvad den ældgamle Gud har forordnet at folge som Regel.

Selv jeg erindrer — i Tiden er Rygtet fordunklet — at dette

Knipperne hæve for at bære dem foran den nyvalgte Konge til Tegn paa
hans Værdighed, som i Rom Liktorerne bar Risknipper med Økser foran Kon-
sulen. Italus en ældgammel ønotrisk Konge, der først skal have vænnet Folket
til Agerdyrkning og lovbundet Liv og givet Italien Navn. Sabinus en mythisk

Konge, som sættes i Forbindelse med det ausoniske Sabinerfolk, der under
Navnet Kviriter af Romulus forenedes med Romerne. Janus's Støtte. Janus
var oprindelig en gammelitalisk Solgud, senere Gud for al Begyndelse og Ind-

gang til nyt. Mythen gør ham til en gammel etrurisk Konge, der optog den
af Juppiter fordrevne Saturnus i sit Rige. Han fremstilles med to Ansigter med
sammenstødende Nakke. Kvirinus-Staven, saaledes kaldt for at betegne
en Stav som den, Kvirinus (Romulus) bar ved Roms Anlæggelse og de tagne

Auspicier (Augurernes Krumstav).
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Siges af gamle Aurunker: at Dardanus, kommen fra disse

Egne har naaet til Frygiens Land og idæiske Byer

Samt til det thraciske Samos, der nu Samothracien kaldes.

Dragen fra Korythus bort, sit tyrrheniske Hjem, han nu troner

Hist paa det straalende Slot i den stjernebesaaede Himmel,

Medens hans Altre foroge de talrige Altre for Guder. ^

Talen var endt; ham Ilioneus gav folgende Gensvar:

»Konge, du herlige Ætling af Faunus! ikke har Uvejrs

Rasen os saaledes tumlet paa Bolgerne om, at vi eders

1 and maa soge af Tvang, ej heller har Mangel paa noje

Kendskab til Stjerner og Kyster os ubevidst drevet af Kursen

;

Alle vi ere med Plan og med Villie komne til denne

Stad, da vi dreves ved Vold fra det mægtigste Rige, som Solen

Saa nogensinde paa Vejen fra Himmelens yderste Grænse.

Ned fra Juppiter stammer vor Slægt; den dardaniske Ungdum
Foler en Fryd ved at have som Farfader Juppiter; selv vor

Drot, den trojanske Æneas, som selv er af Juppiters høje

Æt, har os sendt til din Bolig. Hvor heftig en Storm der har raset

Ud fra det grumme Mycene og ramt de idæiske Marker,

Samt den Tingenes Gang, som var Grund til et Sammenstod mellem
Tvende af Jordklodens Dele: Europa og Asien, dette

Hort har enhver, som fjernt i den yderste Verden har Bolig

Nær Oceanets vor Jord omkredsende Bolge, og hver, som
Zonen, der strækker sig midt mellem fire og plages af Solen,

Holder i Afstand. Bort fra hin ødelæggende Syndflod

Ere vi dragne ad mange og vældige Have og bede

Her for de fædrene Guder om indskrænket Plads og en sikker

Kyst og for alle om Frihed til Luften og Vandet at nyde.

Ej for dit Rige vi Skam ville bringe og ikke vil eders

Ry være ringe og Takken for saadan Gerning forsvinde;

Ej skal Ausoniens Folk det fortryde at have i Landet
Optaget Troja som Ven. Ved Æneas's Skæbne og stærke

Haand jeg dig sværger, hvad enten i Tro eller Vaaben og Krigsfærd

Nogen har provet ham : talrige Folk og en Mængde af Byer
— Ej maa du agte os ringe, fordi vi alligevel bære
Baandomslyngede Grene i Haanden og fremføre Bonner —
Have begæret og ønsket at drage os ind i et Forbund,
Hvorimod Gudernes Vilje os bydende nødte tir eders

Lande at søge. Og herfra er Dardanus kommen, og herhen

Kalder Apollo igen, og ved strengeste Bud han os tvinger

Hid til Tyrrhenernes Tiber og hid til Numicius-Flodens

Auru 11 kerne ere det samme gammelitaliske Folk som Ausonerne og boede i

Kampanien. Deres Hovedby Aurunka var efter en Mythe anlagt af Ulysses og
Kalypsos Son Auson. Dardanus, Son af Jup|)iter og Elektra, den trojanske

Kongeslægts Stamfader og Grunder af Byen Dardania i Troas, hævdes altsaa her
som udgaaet fra Etrurien og Byen Korythus =z Kortona. Hans Altre o. s. v.

fordi man paa Jorden rejste Altre for ham som for en Gud.
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Hellige Vande. Han giver fra fordums Lykke desuden
Her dig en tarvelig Gave, der ud af det brændende Troja
Frelstes som Levning: ved Altret har Fader Anchises sit Ofter

Udhældt af Guldskaalen her, og vor Priamus baaret har dette,

Hver Gang Folket han kaldte og skiftede Ret efter Skikken:
Sceptret, den hellige Hoved-Bedækning og Klæder, som ere

Trojanerindernes Værker.«

Medens nu Ilioneus udtalte sig, holder Latinus

Hel ubevægelig Aasyn og Blik nedslaaet og sænket
Stift imod Jorden, og rundtom han ruller de stirrende Øjne.

Ej de broderede Klæder og ej det priamiske Scepter

Røre dog Kongen saa meget som Datterens Ægteskabsvilkaar
Binde hans Tanker, imedens han dybt overvejer i Hjertet

Svaret, han fik i Oraklet af Faunus's ældgamle Guddom :

Ham det jo var, som ved Skæbnens Bestemmelse drog fra sin Hjemstavn
Hist i det fremmede Land og blev varslet som Datterens Mand, der
Optages skulde i Riget med selvsamme Vælde og Magtsprog,
Ham, som der skulde jo fødes en Slægt, der i Dyder var stor og
Skulde ved Manddom besejre aldeles den udstrakte Jordkreds.
Endelig siger han glad: »saa beskytte nu Gudernes Naade
Dette mit Forsæt og Varslet, de gav. Trojaner! dit Ønske
Blive skal opfyldt. Ej jeg forsmaar dine Gaver, og aldrig.

Medens Latinus er Konge, skal Jordbundens svulmende Fylde
Eller trojansk Overflødighed her i vort Land eder svigte.

Lad kun Æneas selv, hvis i saadan Grad han sig føler

Dragen til os og har Trang til vort Forbund og Navnet af Fælle,

Komme herhid uden Frygt for at skues af venlige Øjne.

Naar jeg nu Herskerens Haand har berørt, saa begyndt er vort Forbund.
Meld saa til Gengæld Kongen hvad eder jeg giver at sige:

Født er en Datter mig bleven, som Svar af min Faders Orakel
Samt mangfoldige Varsler paa Himlen forbyde at blive

Gift med en Mand i vort Folk: der skal komme fra fremmede Kyster
Hertil en Svigersøn — dette man varsler som Latiums Skæbne —
Han skal hæve vort Navn ved sit Blod op til Himmelens Stjerner-,

Sikkert jeg tror det er ham, som af Skæbnen betegnes, og dersom
Anelsen heri varsler mig sandt, er det ogsaa mit Ønske.«

Faderen talte saaledes og valgte blandt samtlige Heste;
Inde i mægtige Stalde der stod tre hundrede smukke
Herlige Dyr, og han byder, at straks man af disse til hver af

Teukrerne bringer en Hest med broderet og purpurne Dækken:
Ned over Bringerne hænger der Kæder af Guld, deres Ryg er

Dækket af Guld, og med Tanden de tygge det guldrøde Bidsel.

Ogsaa han sender en Vogn til Æneas, som ej var tilstede.

Dertil et Dobbeltspand Heste, som Ild gennem Næserne puste.

Af den ætheriske Race og Slægt, som den kunstsnilde Circe
Bragte til Verden, idet hun sin Fader bedrog, som Bastarder

Sin Fader bedrog, idet hun hemmeligt lod en af Faderens (Føbus's) Solheste
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Trukne ved Hoppen, som lonligt besvangredes. Saadanne vare

Drotten l.atinus's Gaver og Ord, og 'l'rojanernc ride

Stolte med disse tilhage, og Freden de bringe ti! Hjemmet.

Fra det inachiske Argos var Juppiters stridbare Hustru

Netop paa Vejen til Hjemmet og tor gennem Luften og saa da

.Oppe i Ætheren helt tVa Siciliens Klippe Pachynum
Baade den glade Æneas og dennes dardaniske Flaade.

Huse hun ser dem at bygge og Tillid have til Landet,

Flaaden de have forladt. Hun stod som en Stotte i bitter

Nagende Smerte, og derpaa hun ryster sit Hoved og lader

Folgende Ord udstromme fra Brystet: »o Slægt, som jeg hader!

Frygiske Skæbne, som stiller sig tvært imod Skæbnen, jeg onsker!

Sank paa Sigeums Nhvrker i Doden de? Kunde de fanges

Dengang fangne de vare? Har 'lYoja, som l)rændtc i Flammer.

Brændt sine Mænd? Nej, selv gennem Fjendernes .Midte og Ilden

Fandt de jo Vej. Nu, tænker jeg, træt var min Vælde og ligger

Krafteslos hen, eller Hadet blev mættet, og Hvile jeg fandt saa?

Nej, da jeg havde dem jaget fra Fædrenelandet, jeg fjendtlig

Hen over Bolgerne modig dem fulgte, og ude paa hele

Havet jeg modte de flygtende Mænd. Imod Teukrerne spildtes

Havets og Himmelens Kræfter, og hvad have Synerne gavnet

Eller det vilde Charybdis og Skylla. Ved Tiberens Flodseng

Bo de nu trygge for Havet og mig. Men Mars kunde knuse

Selve de vilde Lapither, og Gudernes Fader har ofret

Kalydons ældgamle By til Dianas Vrede. For hvilken

Brode fortjente Lapither og Kalydon saadan Behandling:

Jeg, som er Juppiters mægtige Viv og usalig ej kunde

Undlade alt at forsøge og gribe til alle Slags Midler,

Jeg af Æneas besejres. Er (kiddomsmagten, jeg ejer,

Ikke tilstrækkelig stor, mon jeg skulde betænke mig paa at

Kalde til Bistand alt, hvad nogetsteds findes i Verden.

Bojes ej Himmelens Guder, i Helvede bringer jeg Rore.

Vel! tillades det ej ham at holde fra Latiums Rige,

Staar det urokkeligt fast, at Lavinia l)liver hans Hustru,

Er det dog tilladt at trække saa vigtige Sager i Langdrag,

Tilladt Folket at ode for begge de herskende Konger.

Lad saa kun Datterens F\ader og Ægtemand slutte til saadan

bedcekke en jordisk Hoppe. IiKichiske Aigus, liycn Argos var grundet at

Inachus, Kader til lo. Denne By var et af Juno.s Vndling.sopholdsteder. Sigeum,
et Korbjærg og en By i Landskabet Troas. Lapitherne, et Bjærgtolk i Thes-
salien ved Bjærget Olympus. Da deres Konge Pirithous, Søn af Ixion, ved sit

Brylluj) med Hippodamia havde indbudt Centaurerne og alle Guder undtagen
Mars, blev denne vred og foraarsagede en for Lapitherne tilintetgoreiule Kamp
med Centaurerne. Kalydon en By i /ICtolien. Dens Konge Æneus havde
ofret til alle Guder undtagen til Diana, som da til Straf sendte det saakaldte

kalydoniske Vildsvin til Egnens Ødelæggelse. Der holdtes omsider en beromt
Jagt efter Dyret, og Kongens Søn .Meleager fældede det.
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Lykke for Folkene Pagt. Blod, Pige! skal blive din Medgift

Baade trojansk og rutulisk, og Ægteskabsmæglersken venter:

Det er Bellona. Det ikke var Hekuba ene, som blev med
Faklen besvangret og fodte en Ægteskabsbrand, men det samme
Foster har Venus baaret, en lignende Paris, en anden

Ulykkebringende Brand for det genopbyggede Troja.«

Harmfuld sagde hun dette og søgte til Jorden og kalder

Sorgernes Volder Allekto, hvis Lyst er de grulige Krige,

Vrede og Svig samt fule Beskyldninger, op fra det dybe

Underjordiske Morke og Furie-Søstrenes Bolig.

Faderen Pluto hader og selv de tartariske Søstre

Hade Uhyret, saaledes forvandler hun ideUgt Aasyn,

Antager grulige Former og skummel hun spirer med Øgler.

Hende nu Juno hidser med Ord, og hun taler saaledes:

«Pige, du Datter af Natten! forund mig personlig nu denne

Møje og store Besvær, for at ikke mit Ry og min Ære
Svækket skal vige sin Plads, og Trojanerne skulle Latinus

Binde ved Ægteskabsløfte og bo paa Italiens Jordbund.

Magt du jo har til at væbne til Kamp endrægtige Brødre,

Omstyrte Huse ved Had, indføre i Hjemmene Slag og
Døden bebudende Fakler, og tusinde Navne du har, ja

Tusinde Midler til Sorg. Anstreng nu din frugtbare Tanke,

Spræng nu det aftalte Forbund og udstrø Paaskud til Krige;

Vaaben lad Ungdommen ønske og fordre og samtidig gribe.«

Herefter søger Allekto, besat med gorgoniske Slanger,

Allerførst Latiums høje laurentiske Kongepalads og
Ind i den ensomme Stue hun gik til Amata, som pint af

Kvindelig Harme og Sorg var i Flamme paa Grund af

Bryllupsplanen med Turnus og Teukrernes Komme. Paa hende
Kaster Gudinden en Slange, hun tog fra det blaalige Haar, og
Lader den falde i Barmen og trænge til Dybet af Brystet,

For at hun, bragt ved det grulige Dyr til at rase, skal sætte

Huset aldeles i Røre. Den ind mellem Dragt og det glatte

Bryst sig nu sniger og uden Beroren den bugter sig frem og
Aander sin Slangegift ind ubemærket af hende, der raser.

Guldkæde bliver om Halsen den mægtige Slange, den bliver

Bændel om Haarenes langt nedhængende Baand, og den fletter

Bellona. Krigens Gudinde og Søster til Mars, havde et anset Tempel i Rom.
Hendes Præster og Præstinder saarede ved hendes Fester sig selv i Skuldre og
Arme som et Blodoffer til Gudinden. Hekuba var Priamus's Hustru og Moder
til Paris, der foraarsagede Trojas første Brand, ligesom nu Venus's Søn Æneas
trues med at skulle bringe Ødelæggelse over den By, han vil anlægge, Ordene
>med Faklen besvangret« sigte til en Drøm Hekuba havde, at hun i sit Moderliv
bar en Fakkel. Allekto en af de i Tartarus boende grulige Furier med
Slangehaar og blodrøde Øjne, Døtre af Natten og Pluto. Gorgoniske
Slanger. Gorgonerne vare Døtre af Forkus, Neptuns Søn, og Uhyrer med
Slangehaar, der forstenede alle som saa paa dem, Den bekendteste var Medusa.
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Ind sig i Haaret og smidig den rundt sig om 1,emmerne vinder.

Pesten begynder at snige sig frem ved den fugtige Giftstrom,

Tager Besindelsen fangen og gyder sin dioden i Marven;

Dog har endnu hendes Kryst ej optaget Flammen aldeles,

Temmelig blidt hun taler paa Mitdrcnos vanlige Maade,

Over sin Datter hun græder og over det frygiske liryllup:

»Skal da Lavinia gives som Brud til landflygtige Tcukrer,

Fader! og ynkes du ej over Barnet og over dig selv nu?

Gor det for Moderen ikke dig ondt, som den trolosc Rover

Sikkert med Nordvindens Pust vil forlade og ile ad Havet
Bort med den rovcde Mo. Som om ikke den frygiske Hyrde
Sogte paa lignende Vis Lacedæinon og bortforte derfra

Helena, Datter af Leda, til disse Trojaneres Byer.

Hvor er dit hellige Ord og din forrige Omsorg for dine?

Hvor er det Lofte, du givet har ofte til Turnus, vor Slægtning?

Hvis for Latinernes Folk der til Svigersfm soges en Mand af

Udenlandsk Stamme, og dette urokkeligt staar, og du dertil

Tvinges ved Ordre af Faunus, din Fader, saa tror jeg, at al den
Jord, som er fri for at lyde vort Scepter, er udenlandsk Jord og
Dette af Guderne menes. Og soge vi Turnus's Herkomst
Lige fra Stammen, saa have som Fædre vi Akrisius samt
Inachus; ned han jo stammer fra Midten af selve Mycenæ.«

Da hun med saadanne Ord havde fristet Latinus forgæves,

Ser, at han modstaar hende, og Furie-Giften fra Slangen
Dybt var i Legemet trængt og betog hende helt, hun afsindig,

Hidset af Rædselssyner, usalig sig rasende styrter

Vildt gennem hele den udstrakte By: som en lobende Top, der
Flyver af Sted under Slag af den snoede Pisk, og som drives

Rundt i en uhyre Kreds af de legende ivrige Drenge
Inde i Forhallens ledige Rum, og den, tvungen af Snoren,

Rulles i hvirvlende Spring, og den uindviede Barndom
Bojer sig fremad og undrer sig over den flyvende Buksbom,
Slagene give den Sving — i et Lob, der var ligesaa hurtigt,

Stormer hun midt gennem Byer og trodsige Folk. Ja endog hun
Farer til Skovene ud under Skin af den liakchiske Guddom,
Griber end mere til Synd og begynder end mere at rase,

Skjuler paa lovrige Bjærge sin Datter, for Teukrerne derved
Bruden at rane og Tiden forhale til Festen, og fnyser:

»Evo Bakchus!« raaber hun, xlu kun er Jomfruen værdig;
Altsaa for dig hun nu griber den lovrige Thyrsus, om dig liun

Den frygiske Hyrde: Paris. Vor Slægtning, som Son af Amatas Soster
Venilia. Akrisius se Note S. 136. Inachus se Note S. 143. Buksbom, idet
Top])e gerne lavedes af dette Træ. Mycenæ og Argos nævnes ofte i Flæng
som Sæde for de argiviske Konger som her for Akrisius og Inachus. Thyrsus
=: de med Vedljcnde og Vinhtv omvundne Stave, som Bakchustlyrkerne og især
Mænaderne bar, naar de med Dans og flagrende Haar under Paukernes og
Musikkens støjende Larmen fejrede Bakchus.

10
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Danser i Kor, og for dig sine hellige Lokker hun nærer.«

Rygtet sig breder og Kvindernes Bryst opflammes af Rasen,

Alle paa eengang drives af selvsamme glødende Trang til

Ud i den uvante Bolig at ile. De Hjemmet forlade,

Haaret og Halsen de ofre til Vindenes Pust, og de fylde

Luften med bævende Hylen, og iførte Raabukkeskind de

Bære i Hænderne Stave, som rundt omslynges af Vinlov.

Selv ophidset hun hæver i Midten en Fyrretræsfakkel,

Synger en Bryllups-Sang for sin Datter og Turnus og drejer

Rundt sine blodrøde Øjne, og vildt hun saa pludselig raaber:

»Kom I Latinernes Kvinder! I hore mig, hvor I end ere!

Hvis der i retskafne Hjerter endnu er lidt Venskab tilbage

For en usalig Amata, og Moderens Ret eder ængster,

Løs saa Baandet om Haaret, og følg mig til Orgiefesten.«

Ind gennem Skove og Vildtets Udørkener driver Allekto

Saaledes Dronningen frem overalt ved at spore med Bakchus.

Mørkets Gudinde nu mente at have tilstrækkelig hidset

Hint Raseri i dets første Begynden og kuldkastet ganske

Baade Latinus's Planer og hele hans Hus, og hun søger

Straks paa de graalige Vinger i Flugt til den tapre Rutulers

Kongestad, grundet ved Hjælp af akrisiske Nybyggerskarer

Efter et Rygte af hin Danaé, som af susende Sydstorm

Kastedes herhen. Stedet engang blev af tidlige Fædre
Ardea kaldt, og det herlige Navn nu Ardea hævder;

Dog er dets Lykke forbi. Her hviler nu Turnus i Søvnen
Midt i den kulsorte Nat i sin prægtige Bolig. Allekto

Lader de skrækkende Miner og Furielemmerne svinde,

Skaber sig om til at blive af Aasyn en ældgammel Kvinde,

Furer sin hæslige Pande i Rynker, sig ifører hvide

Baandomslyngede Haar, indfletter en Gren af Oliven,

Bliver saa Junos og Templets Præstinde den graa Kalybé, og

Frem hun med følgende Ord sig nu stiller for Ynglingens Øjne:

»Taaler du. Turnus! at dine saa mange Anstrengelser skulle

Spildes forgæves og Sceptret skal tilfalde Nybyggerfolk af

Dardanus's Stammer Nu Kongen dig Ægteskab nægter og Medgift,

Hvad du ved Blod har fortjent, og der søges en udenlandsk Arving.

Gaa nu med Spotten, og stil dig mod Farer, som ikke belønnes,

Slaa den tyrrheniske Slægt og beskyt den latinske ved Freden.

Selv den almægtige Juno mig paabød dette at sige.

Medens du sov i den rolige Nat. Nu velan, saa befal nu

Glad, at dit Mandskab væbnes og rykker til Kamp ud af Porten,

Brænd saa de frygiske Helte, som have sig lejret ved Flodens

Dejlige Strøm, og dem brænd deres malede Skibe. Saaledes

Rutu lerne vare et gammelt latinsk Folk med Hovedbyen Ardea. Deres
Konge var nu Turnus. Om denne, Danaé og Akrisius se Note S. 136
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Byder en Guddoms vældige Magt. Lad Drotten Latinus,

Dersom han nægter at staa ved sit Ord og dig give sin Datter,

Fole det; lad ham engang faa 'riirnus i Vaaben at mærke.«
Ynglingen giver Præstinden nu spottende folgende Gensvar:

»Budskabet om, at en Flaade var sejlet i Tiberens Bolger,

Gik ej mit (Ve forbi, som du tror; saa j)lag mig nu ej med
Ugrundet Frygt. Ej glemte vi erc af Dronningen Juno.

Alderdom piner forgæves dig, Gamle! med Sorger; affældig

Er den ved Aarenes Tryk, og for svag til at fatte det sande

Skuffer i Kongernes Raad den Præstinden med Frygt uden Aarsag.

Du har jo Hvervet at værne om Gudernes Stotter og Templer,

Lad saa de krigsvante Mænd have Ordning af Krige og Frede.«

Vreden ved saadanne Ord i Allekto nu blusser i Flamme,
Pludselig Skælven betager, mens Ynglingen taler, hans Lemmer,
Ojnene stirre, — med saadant et Slangetal Furien hvisler,

Saadant Omfang faar hendes Skikkelse. Flammende Blikke

Vender hun rundt om, stoder ham bort, da han noler og prover

Mere at sige, og rejser af Slangerne tvende paa Haaret,

Smælder med Svøben og siger saa dette med dirrende Læbe:
»Se! aflældig jeg er jo ved Aarenes Tryk og en Kvinde,

Hvem nu en Alderdom, meget for svag til at fatte det sande,

Skuffer i Kongernes Raad med en PVygt, som er ganske ugrundet.

Mærk dig nu dette: jeg kommer fra Furie-Sostrenes Bolig,

Krigen jeg bærer i Haanden og Dod.«

Under hans Bryst hun fæster sin Fyrretræsbrand med det dunkle

Osende Lys, og hans Søvn afbrydes af knugende Angest,

Sveden, som perler fra hele hans Legeme, breder sig over

Lemmer og Mar\-. Efter Vaaben han raaber som greben af Vanvid,

Vaaben han soger med Iver ved Lejet og inde i Huset;
Heftig Begær efter Staal og forbryderisk vanvittig Krigslyst

Raser i Sjælen og Vreden end mere: som Grenenes Lue
Vælter med lydelig Knitren om Siden paa bolgcndc Kedler,

Vandet ved Heden sig hæver og bobler, og Stnuiimen derinde

Raser i Dampe og kaster sig skummende hojt over Randen:
Vandet ej rummer sig selv, men i Luften sig Dampskyen hæver.
Altsaa da Freden var skammelig brudt, han beordrer sin bedste

Ynglingeskare til March imod Kongen Latinus og byder
Vaaben at bringe til Veje og sikre Italien samt at

Bortjage Fjenden fra Landet: han kunde med Lethed alene

Magte Latiner og Teukrer. Da Ordren var given og dcrpaa
Guderne vare ved Lofter og Bon paakaldte, opmuntre
Alle Rutuler hinanden om Kap til at sørge for Kampen.
Nogle bevæger hans Ungdoms og Skonheds herlige Ynde,
Nogle hans ældgamle Aner og andre hans store Bedrifter.

Medens nu Turnus fylder Rutulemes Sjæle med Krigsmod,
Iler Allekto til Teukrernes Folk paa de stygiske Vinger.

Snedig hun (ixndt paa en List, udspejdede Stedet paa Stranden

Io*
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Hvor nu den smukke lulus ved Luren og Løben med Iver

Jagede Vildtet, og her indgav den kocytiske Pige

Hundene stærkt Raseri og for Næserne bredte hun Sporets

Velkendte Lugt, at de skulde med Hidsighed opdrive Hjorten,

Hvad der blev Sorgernes første Begyndelse, Aarsagen, hvorved

Krigslysten brændte i Flammer i alle de landlige Hjerter.

Herlig af Skabning og prydet med mægtige Horn var en Hjort, som
Ranet fra Moderens Yver blev fostret af Tyrrheus's Børn samt

Faderen selv, hvem Herskerens Kvæg var iDetroet og Vagten

Over de udstrakte Marker. Og Søsteren Silvia havde

Meget omhyggelig faaet den vænnet at lyde Befahng;

Smidige Grene som Pynt hun om Hornene vandt, i den klare

Kilde hun badede Dyret og glattede Huden med Kammen.
Vant til at klappes af Haanden og søge til Ejerens Bord den

Strejfer i Skoven omkring og begiver sig atter til Hjemmets
Velkendte Dør af sig selv, om endog i den sildige Aften.

Strejfende fjernt blev den rejst af lulus's rasende Hunde
Ude paa Jagten, imedens tilfældig den svømmede ned ad

Floden og kølede Heden omkring ved den græsrige Flodbred.

Askanius, der jo brændte af Lyst til en Ros, der var sjelden,

Udsender ogsaa en Pil fra det buede Horn, og Gudinden

Støttede Haanden, at ikke den fejlede. Pilen, som kom med
Lydelig Klang, gik ind gennem Bugen og helt gennem Lysken.

Hjem til det velkendte Hus nu flygter den saarede Hjort, og

Sukkende gaar den i Stalden, og blodstænkt, ret som den vilde

Bede om Hjælp, opfylder den Huset aldeles med Jamren.

Silvia, Søsteren, slaar sine Arme med Hænderne, først hun

Raaber til Hjælp, og hun samler ved Kalden de hærdede Landmænd.
Disse — thi Furien grum sig jo skjuler i Skovenes Tavshed —
Komme uventet, og nogle med næsten fortærede Brande,

Andre med knudede Pæle; hvad hver har ved Søgningen fundet,

Omdanner Harmen til Vaaben. Men Tyrrheus, ret som han kløver

Ganske tilfældig en Eg ved de inddrevne Kiler i fire

Dele, paa Skarerne kalder og griber en Økse, og vildt han

Aander i Vrede. Den grumme Gudinde, som fik en belejlig

Tid til at bringe Fordærv, nu søger fra Stadet til Hyttens

Spidsopløbende Tag, og fra Toppen af dette hun blæser

Hyrdesignalet og sender med Kraft fra det buede Horn sin

Fæle tartariske Røst. Øjeblikkelig sitrer nu hele

Lunden og Skovenes Dyb genlyder, og hist i det Fjerne

Hører det Trivias Sø og Velinus-Floden og Nar, som

Den l<ocytiske Pige = Allekto, Kocytus er en Flod i Underverdenen. Tri-
vias Sø i Latium tæt ved Byen Aricia, nu Lago de Nemi. Trivia er Gudinden
Diana (Hekate), som i Aricia havde et Tempel med en hellig Lund. Floden
V elinus løber i Nærheden af Reate i Sabinernes Land, hvor der ogsaa er en

Sø med samme Navn. Nar løber fra Apenninerne gennem Sabinerlandet og
falder i Tiberen.
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Strommcr med svovlopfyldtc og hvidlige Bolgcr, og alle

Modre i bævende Angest til Brysterne Hornene trykke.

Skyndsomt gribe ved Kaldet, saa vidt som det skrækkende Horn dem
Giver Signalet, til Vaaben de kraftige Landmænd, og rundt fraj

Stromme de sammen, men ogsaa 'lYojancrnes Ungdom sig styrter

Ud af den aabnede Lejr for i Kampen at hjælpe lulus.

. Rækkerne ordnes til Slag. Ej kæmpes der mere i landlig

Strid med de kniidede Knipler og Pæle med ildsvedne Spidser;

Kampen med tveægget Staal bliver fort, mork strutte med dragne

Slagsværd Markerne vidt, udæsket af Sollyset spreder

Malmet sin straalende Glans, og det Lyset mod Skyerne kaster:

Ligesom Vandet begynder at hvidne, naar Stormen sig rejser,

Havet saa lofter sig lidt efter lidt, og det ruller sin Bolge

Hojere op, til det dybt fra sin Grund sig mod -Ktheren hæver.

Ynglingen Almo, den ældste af Tyrrheus's Sonner, blev her i

Forreste Kamprække kastet til Jord af en hvinende Rorpil

;

Under hans Strube sig fæster den saarende Pil, og med Blod den

Spærrede Vej for den fugtige Rost og det aandende Livspust.

Lig ophobes om Manden, ja ogsaa den gamle Galæsus,

Dengang han traadte i Midten som Mægler for Freden ; retfærdigst

Var han af alle og rigest engang paa ausoniske Marker.

Fem hojtbrægende Mokke og fem Kvæghjorder mod Aften

Ilte til Hjemmet, og Jorden han vendte med hundrede Plove.

Medens der kæmpes saaledes paa Marken med vekslende Lykke,

Iler Gudinden, da Loftet var holdt, og hun havde med Blod nu
Indviet Krigen og sorget for Mandefald lige i Kampens
Forste Begyndelse, bort fra Hesj^eriens Land, og til Juno
Siger hun stolt, da hun naaet var op til den luftige Himmel:
»Se! ved bedrovelig Krig har jeg Ufreden bragt dig til Veje;

Sig nu, at Venskab knytte de skulle og Forbundet slutte.

Da jeg har Teukrerne stænket med lilod af Ausonierfolket,

Fojcr jeg hertil dette, hvis fast du besluttet har dette:

Nabobyerne bringer til Krig jeg ved Rygter og flammer

Sindene op til Begær efter vanvittig Kamp, at de skulle

Rundt fra komme til Hjælp; over Markerne spreder jeg Vaaben.«

Juno svarede dertil: >^af Rædsel og Svig er der nok nu;

Krigen har faaet sin Grund, man bevæbnet nu modes i Nærkamp.
Blodet har forste Gang farvet de Vaaben, som Tilfældet rakte;

Lad saa Kongen Latinus og Venus's herlige Afkom
Fejre kun saadan Ægtcskabs])agt med saadant et Bryllup.

Dog at du færdes saa frit her oppe i .ICtherens Luftning,

Tillader Faderen ej, som er Drot i det hoje Olympus.
Tr;>jk dig tilbage. Hvis andre tilfældige Trængsler os mode,
Selv jeg det ordner.« Saaledes nu talte Saturnus's Datter.

Hin sig paa Vingerne hæver, besatte med hvislende Slanger,

Flyver fra Himmelens Hojde og soger til Korytus-Dybet.

Midt i Italien ligger et Stod under skyhoje Bjærge,
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Velkendt bliver af Rygtet det nævnet paa talrige Kyster:

Dalen Amsanktus. Skummel den holdes i Skygge fra begge

Sider ved løvrige Skove, og midt gennem Dalen en Bjærgstrom

Buldrer og larmer med Stumper af Klipper og kredsende Hvirvler;

Her fremvises en gyselig Kløft som den grulige Dises

Dunstende Lufthul, og Svælget, som skabtes ved Acheronbrudet,

Aabner sit Pest-udaandende Gab. Den forhadte Gudinde,

Furien, sank her ned og befriede Himlen og Jorden.

Nu den saturniske Dronning aUigevel lægger den sidste

Haand paa den kommende Krig. Fra Kamppladsen styrter den hele

Skare af Hyrder til Byen og bærer som faldne tilbage

Ynglingen Almo samt Galæsus med skamskændet Ansigt,

Paakalder Gudernes Hjælp og besværger indstændigt Latinus.

Turnus moder og midt under Mordanklagen og Harmen
Gør han, at Skrækken fordobles : man Teukrerne kaldte til Riget,

Optog frygiske Folk, og han selv bortjoges fra Huset.

Alle, hvis Hustruer sværme i Dans under bakchisk Begejstring

Rundt i de afsides Skove — og Navnet Amata har ikke

Ringe Betydning — sig rundt fra samle, og Krig de forlange.

Tvært imod Varsler og tvært imod Gudernes Skæbne de straks nu

Fordre ugudelig Krig uden Agt paa guddommelig Vilje.

Kappende stimle de sammen om Drotten Latinus's Bolig,

Fast han dog staar som en ganske urokkelig Klippe i Havet,

Ret som en Klippe i Havet, naar Brændingen kommer med voldsom

Kraft, og den holder sig fast ved sin Masse, mens hylende Bølger

Kredse omkring den, og Skær samt skummende Stene forgæves

Buldre, og Tangen, som væltes mod Siderne, kastes tilbage.

Dog, da det ej er ham muligt at ændre den tagne Beslutning,

Eftersom Sagerne gaa som den grusomme Juno befaler.

Kalder til Vidne han Guder og selve den luftige Himmel:
»Ak! vi af Skæbnen nu knuses og rammes af Stormen. I Stakler!

Selv I med vanhelligt Blod maa nu bøde for Synden. Men Straf og

Martrende Kvaler dig vente for denne Forbrydelse, Turnus!

Sent vil du Guderne trygle med Bønner. For mig er der alt nu
Hvile beredt, og min Havn er mig aaben og lige ved Døren,

Ikkun jeg mister en lykkelig Død.« Ej mere han siger,

Lukker sig inde i Hjemmet og slipper Regeringens Tøjler.

Tidlig der fandtes en Skik i Hesperiens Latium, hvilken

Stedse albaniske Stæder i Tidernes Løb have æret

Ligesom hellig, og hvilken det mægtige Rom har bevaret.

Naar man beslutter at rykke med Hæren i Marken, hvad enten

Amsanktus en ved sine Uddunstninger farlig Sø i Hirpinernes Land i Nær-
heden af Interamnum (Terni) nu Lago d'Ansante. ,Dis =:: Pluto. Acheron-
brudet, idet Søen tænkes i Forbindelse med Underverdenen, der benævnes
Acheron efter een af dens Floder.
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Sorgelig Krig man vil fore mod Getcr, Araber, Hyrkaner,

Kiler man agter at drage mod Inder og folge Aurora

Eller at fordre tilbage fra l'arther erobrede Faner:

To cre Krigens Porte — saaledes er Navnet, de bære —
Hellige baade ved Kultus og Skræk for den grulige Krigsgud •,

Hundrede kobberne Bomme og evige Rigler af Jærn dem
Lukke, og aldrig viger fra Indgangen Vogteren Janus.

Naar nu Senatet er fast besluttet paa Krigen at fore,

Aabnes de hvinende Porte af Konsulen selv, som er ifort

Festlig gabinisk Dragt og Kvirinus's prunkende Toga,

Derpaa forkynder han Kamp; ham f( tiger den ovrige Ungdom,
Hornene aande fra Malmct i dumpt genlydende Toner.

Skikken at folge og Krig at erklære Trojanerne bod man
Altsaa Latinus og aabne de sorgeligt varslende Porte.

Faderen nægter at rorc dem, vender uvillig sig bort fra

Dette saa hæslige Hverv og sig skjuler i tætteste Morke.

Gudernes Dronning nu daler fra Himlen, og selv hun med Haanden
Slaar paa de nolende Porte, og Hængslerne dreje sig; hurtigt

Aabner Saturnus's Datter saa Krigens beslaaede Dore.

Op nu Ausonien Hammer, som for var saa rolig og stille;

Nogle til Fods ville drage i Marken, og andre paa hoje

Heste sig knejsende tumle i Stevet, men Vaaben er alles

Stærke Begær. Man pudser med Spækfedt Skjoldene glatte.

Spydene blanke, og Okser paa Slibestene man hvæsser,

Glædes ved Faner at bære og hore Trompeternes Toner.

Fem af de mægtigste Byer paa hensatte Ambolte smede
Vaaben fra ny: det store Atina, hovmodige Tibur,

Ardea, Krustumium og Antemnæs taarnede Mure.

Pilenes Kviste man buer til Skjolde, man udhuler trygge

Hjælme som Hovedets Værn, man Harnisker smeder af Malm og
Ud af det smidige Solv man de straalende Benskinner hamre.

Herhen gaaet er Leens og Plovjernets Hæder og herhen

Landlivets Lyst, og i Ovne man omsmelter Fædrenes Slagsværd.

Krigstrompeterne tone, til Krigen er Losenct gi\ct.

delerne, et thracisk Folk ved Donau. II yrk anerne boede ved det kaspiske

Hav. Folge Aurora = drage mod Østen. Erobrede Faner =: de Faner,

som Partherne erobrede i Kampene mod Krassus og Antonius, og som Kejser

Augustus vandt tilbage. Gabinisk Dragt =: som stammede fra Byen Gabii

og bestod i, at Togaen l)lev kastet om den venstre Skulder og Snip|ien trukken

op under den hojre Arm, hvorved Hovedet samtidig blev l)edækket. Kvirinus's
Toga =: Festdragten, som benyttedes af Romulus (Kvirinus) og siden al Kon-
gerne, Konsulerne og Augurerne. Atina en Stad i V'olskernes Land. Tibur,
en ældgammel Stad i Lalium ])aa begge Sider af Floden Anio, nu Tivoli. Den
kaldes her hovmodig, og der skal da sigtes til, at Indbyggerne, da de engang
bail Senatet om Ilja'lp og pralede af tidligere Velgerninger mod Komcriolkct,
fik Svaret: I ere hovmodige. Krustumium eller Krustumeri var en gammel
By i Sabinernes Land tæt ved Fidenæ. .Vntemnæ laa i Sabinerncs Land ved
Anios Udloli i Tiberen. Ardea, Kutulernes Hovedby, var grundet af Danae.
se Note S. 136.
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Ilsomt snapper den ene fra Huset sin Hjælm, og en anden
Spænder de fnysende Heste for Vognen; man tager sit Skjold og
Panser af tretraadet Guld og omgjorder sit trofaste Slagsværd.

Aabn nu Helikon, Muser! og istem Sangen: hvormange
Konger til Krigen sig rejste, og Skaren, som fulgte med hver og
Opfyldte Marken; hvor kraftige Mænd vort Italiens hulde
Land allerede besad, og hvor herligt det lyste i Vaaben.
Dette I mindes. Gudinder! og kunne det sige; til os er

Næppe den svageste Luftning af Rygtet om dette jo naaet.

Forst fra Tyrrhenernes Strand sig begiver til Krigen med væbnet
Skare Mezentius, Helten og Gudeforagteren. Nærmest
Følger ham Lausus, Sønnen, i Legeme skønnest af alle

Dog Laurenteren Turnus undtagen. Fra Staden Agylla

Lausus, Hestenes Tæmmer og Vildtets Belvinger, forgæves
Fulgtes af tusinde Mand, som han førte, og havde fortjent at

Faderlig Myndighed havde ham skænket en rigere Fryd, og
Ingen Mezentius havde som Fader ham Sonnenavn givet.

Nærmest disse nu Herkules's Son Aventinus, i Skønhed
Faderen lig, fremviser paa Markerne Vognen, som havde
Vundet den herlige Sejr, og de sejrende Heste og bærer
Faderens Mærke paa Skjoldet: en Hydra, om hvilken sig vinde

Hundrede Slanger i Kreds. Ham Rhea, Præstinden, i Skoven
Oppe paa Højen ved Navn Aventinus ved hemmelig Fødsel

Bragte til Sollysets Verden, da Kvinden til Guden sig hengav,
Dengang Tirynthier-Helten fra Drabet paa Geryon kom til

Disse laurentiske Marker og lod de hiberiske Køer
Svømme omkring i Tyrrhenernes Flod. Som Vaaben de bære
Lanser og farlige Pigge i Haanden, og efter sabellisk

Vane de Kastespyd bruge med runde forlængede Spidser.

Selv han til Fods har sig ifort et uhyre Skind af en Love;
Skrækkeligt strutte dens Haar, og dens Gab med de skinnende Tænder
Dækker hans Hoved, og klædt saaledes, med Herkules-Dragten
Kastet om Skuldrene, træder han trodsig i Kongepaladset.

Fra den tiburtiske Stad derefter et Broderpar drager,

— Staden har faaet sit Navn efter Brødrenes Broder Tiburtus —
Nemlig den djærve Katillus og Koras, argiviske Mænd, og

Bjærget Helikon i Bøotien var indviet til Apollo og Muserne. Mezentius
var Konge i Agylla. en Stad i Etrurien, som senere blev kaldt Cære. For-
gæves fulgtes, idet han nemlig faldt i Kampene. Tirynthier-Helten =
Herkules, efter Byen Tiryns i Argolis, hvor han blev opfostret. Geryon en
mythisk Konge i Spanien med tre Legemer. Herkules dræbte ham og bortførte

hans Okser. Hiberia — Iberia, den græske Benævnelse paa Spanien, Sabel-
lisk. Sabeller var et ældre Navn for Sabinerne. He r kule s- Dragt en. Her-
kules fremstilles i Kunsten med en Løvehud som Klædning. Tiburtus anføres
her som den, der gav Byen Tibur dens Navn. Han- og Brødrene Kat illus og
Koras vare Sønner af Katillus, Amphiaraus's Søn, der efter Faderens Død drog
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Foran Fronten de storme igennem de tætteste Vaaben
Ligesom to skyfodte Centaurer, der stige fra Bjærgets

Hojcstc Top og forlade i pilsnart Lob det af Snelag

Dækkede Othrys og Homolc: Plads af den mægtige Skov dem
Gives for Lnbet, og (irene maa vige med lydelig Bragen.

Han, som har grundlagt Byen Prænestc, var ogsaa tilstede,

Cækulus, Kongen, som menes af samtlige 'l'ider at være

Son af Volkanus og fodt mellem landlige Hjorder og funden

Inde paa Arnen. Der folger en udstrakt Skare af Landfolk:

Mænd fra det hoje Præneste og de, som bebo den gabinske

Junos Plojeland, Kgnen om Anios kolige Bnlger,

Hernicerlandets af Stromme befugtede stenede Marker,

De, som Anagnias Rigdom og du, Amasenus! ernærer,

Vaaben ej alle de have, og Bulder af Skjolde og Vogne
Hores der ikke; de fleste af Slyngerne udkaste Blyets

Blaalige Kugler, og nogle i Hænderne Kastespyd bære.

Hver dog tvende. De have som Hovedbedækning en graagul

Ulveskindshue og pleje i Kampen at staa med den venstre

Fod ubedækket, den hojrc i Sttnle af ugarvet Læder.

Hestenes Tæmmer Messapus, en Son af Neptunus, som ingen

Hverken ved Ild eller Sværd kan strække til Jorden, nu kalder

Pludselig Folket, der længe i Ro havde levet, og sin med
Krig afvænnede Hær under Vaaben og griber til Sværdet.

Blandt fescenninske og aequi-falisciske Rækker er nogle,

Andre det hoje Sorakte bebo, de flaviniske Marker,

Bjærget ved Ciminus-Soen og Lunden ved Staden Kapcna;
Frem med taktfiiste Skridt de nu gik og besang deres Konge:
Ligesom snehvide Svaner, der mellem de luftige Skyer
Vende fra Foden tilbage og gennem de langstrakte Halse

Sende harmoniske Toner, og Floden og asiske Sumpe

til Italien. Amphiaraus blev i Kampen mod Theben efter Juppiters Befaling med
Heste og Vogn oi)slugt af Jorden. Centaurerne et viklt Folk i Thessalien,

efter Mythen Born af Ixion, der istedenfur Jiino favnede en Sky, og med Iialv

Menneske- halv Hesteskikkelse. Bjærgene llomole og Othrys ligge i Thes-
salien. Præneste en By i Latium med et Fortunatempel og dertil knyttet

Orakel. Den gabinske Juno. Gudinden Juno dyrkedes særlig af Gabinerne.
Byen Gabii i Latium synes ft>rst at være anlagt noget senere af sikuliske Ny-
byggere. Anio er en Bitlod til Tiberen. Hernicerne l)oede i Latium mellem
Ækverne og Volskcrne, og Anagnia var deres Hovedby. Den lille Flod
.\ mase nus lob igennem deres og Volskernes Land og faldt ud i Havet i Nær-
heden af Circæum. Fescennia var en By i Etrurien ved Tiberen — F"alis-

cerne vare et ctrurisk Folk, og paa Grund af deres Slægtskab med de paa
begge Sider af Anio boende krigeriske .Fkver hk de Navnet Aequi-Falisci.

Sorakte et Bjærg i Etrurien med et berømt Apollotempcl. Flaviniske Marker
—: om Byen Flavina i Etrurien. Ciminus var en So i Etrurien, omgiven af en

Bjærgskov. Byen Kapena var en etrurisk fra Veji grundet Stad med et Tempel
og en Lund, der var helliget Nymten Feronia, en gammel italiensk Guddom,
som synes at have beskyttet .Ski,ve og frigivne. Floden og asiske Sumpe.
Floden er den lydiske Kaystrus, som ved Efesus falder i Havet, og de asiske
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Gentone fjernt. Ej skulde man tro, at fra saadan en Vrimmel
Jærnklædte Rækker til Kamp skulde modes, men tro, at en mægtig
Sværm dumpttonende Fugle ad Luften sig vrimlende trængte

Sammen i Flugten til Stranden fra Havdybets hvirvlende Bolger.

Se her Klausus, som hid af Sabinernes ældgamle Stamme
Fører en Hær, der er vældig, og selv jo er vældig som Hæren;
Helt gennem Latium bredt er den klaudiske Stamme og Slægt nu,

Efter at Roma har aabnet sin Favn for Sabinernes Afkom.
Se Amiternums mægtige Hær og de gamle Kviriter,

Sværmen fra Eretum samt det olivenrige Mutuska,
Folket fra Staden Nomentum, Velinus's roseiske Marker,
Tetrikas grulige Klipper og Foruli, Bjærget Severus,

Kasperiå samt Floden Himella, og Folket, som drikker

Vandet fra Tiberens Strøm og fra Fabaris, de, som det kolde
Nursia sendte, Hortinernes Hær og Latinernes Folk og
De, hvem Allia, Floden med Ulykkesnavnet, idet den
Skyller sin Bølge imellem dem, skærer i adskilte Dele:
Lige saa mange som Vover, der rulle paa Libyerhavet,

Naar i det oprørte Vand sig Orion rasende dykker,

Eller saa tætte som Aks, der paa Hermus's Agre og lust paa
Lyciens gulnende Mark sig i nyfødt Solvarme bade.

Skjoldene buldre, og Jorden forfærdet ved Fodtrinet sitrer.

Hist Agamemnons Ætling Halæsus, der hader det blotte

Navn Trojanere, spænder for Vognen og hurtigt til Turnus
Forer han tusinde trodsige Folk, som med Hakkerne vende
Massikervinenes Jord, der velsignes af Bakchus, og sendtes

Ned fra de knejsende Højder af Sidicinernes Sletter

Sumpe ere de mosede Enge om denne Flod i Nærheden af den lydiske By Asia.

Allerede hos Homer omtales disse Egne som Yndlingsopholdsted for Svaner.
Amiternum en ældgammel af Aboriginerne grundet Stad i Sabinerlandet.
Kviriterne = Indbyggerne i Sabinernes Hovedby Kures, Eretum en Sabi-

nerstad ved Tiberen. Mutuska ligeledes en Sabinerstad. Ikke langt fra dens
Plads ligger nu Oliveto, der minder om Egnens Olivenrigdom. Nomentum
ikke langt fra Mutuska, til Byen førte fra Rom den bekendte nomentanske Vej.

Velinus's roseiske Marker. Søen Velinus ligger i Sabinerlandet imellem
Interamnum og Reate, og ved denne sidste By var en meget frugtbar Egn, som
kaldtes Rosea, nu le Roscie, Tetrika og Severus ere Bjærge i Sabinerlandet.
Ikke langt herfra ligger Byen Kasperiå, nu Aspra, tæt ved Floden Himella.
Foruli var en ubetydeltg By, nu Civita Tomassa. Fabaris en lille Biflod til

Tiberen imellem Anio og Nar, nu Farsa. Nursia, nu Norcia, ligger ved
Narflodens Udspring og den etruriske Stad Horta eller Hortanum, hvor den
falder i Tiberen. Ulykkesnavnet paa Grund af Romernes store Nederlag
ved Allia i Slaget mod Gallerne 365. Her mus, en Flod i Lydien, som optager
den guldførende Paktolus. Orions Nedgang varsler den stormfulde Aarstid.

Nyfødt Solvarme = Sommerens Begyndelse. Halæsus, der i Etrurien
grundede Byen Falisci (Falerii), og kaldes her den agamemnoniske, var efter et

Sagn Agamemnons Søn med Briseis og var efter Faderens Drab flygtet til Italien.

I lode Bog omtales imidlertid, at hans Fader, der var Spaamand, havde skjult

sin Søn i .Skovene, fordi han vidste, at han skulde falde i den kommende Kamp.
Massikervin en. Massikus var et for sine Vine berømt Bjærg i Kampanien.
Sidicinerne boede i Kampanien med Hovedbyen Teanum.
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Samt de aurunkiske Fædre, og komme fra Kalcs og have

Hjem ved den grunde Volturnus, og Satikulanernes djærve

Skare og Oskernes Hær. Som Vaal)cn de Kastespyd bruge

Glatte og runde, men have tillige den Skik dem i sejge

Remme at binde. Af Læder er Skjoldet, som dækker den venstre

Side, og Sværdet, som bruges i Nærkamp, er formet som Krumkniv.

Kj af min Sang ubesungen du glemmes skal Obalus ! du, hvem
Telon efter et Sagn jo har avlet med Nymfen Sebethis,

Da han paa Kapreæ var Teleboernes Konge og gammel.

Sonnen dog ej var tilfreds med de fædrene Marker, og vidt han

Strakte sin Magt over alle sarrastiskc Folk, over de af

Sarnus vandede Marker og Folket fra Batylum, Rufræ
Samt de celemniske Agre og dem, som et frugtrigt Abella

Skuer fra Bjærget, og efter Teutonernes Vane de pleje

Lansen at slynge og bære som Hovcdljcdækningcr Bark, der

Rives af Korktræets Stamme. De halvmaancformede Skjolde

Straale i Kobberets Skin, og i Kobberglans Sværdene glimte.

Ogsaa blev, LTfens! du jo af Bjergstaden Nersæ til Kampen
Sendt, udmærket ved Ry samt Vaabnenes Lykke, og særlig

Vildt er det ækviske Folk, der er vænnet til stadige Jagter

Inde i Skove, thi Jorden er stenet og haard at behandle;

Væbnet man opdyrker Jorden, man glædes ved stedse at dynge
Nyvundct Bytte paa Bytte, og Livet man frister ved Roven.

Ja, fra Marruvierfolket en Præst gav Mode; hans Hjælm var

Smykket med Lov af et frugtbart Oliventræ: Umbro den tapre.

Udsendt af Kongen Archippus. Ved Sang og Beroring med Haanden
Kunde han udbrede Sovn over Oglernes Slægt og de farligt

Aandende Slanger og Vreden formilde og hindre ved Kunstens

Midler de saarende Bid. ' Den dardaniske Spydsoddes Stik dog
Kunde han ej helbrede, og ej sovndysscndc Sange
Eller de Urter, han fandt paa de marsiske Bjærge, ham kunde

Aurunkiske Foedre. Aurunkerne = Ausouerne; deres Hovedby Aurunka var

efter Sagnet anlagt af Auson, .Søn af Ulysscs og Kalyjiso. Kai es i den sydlige

Del af Kamjianien var en gammel ausonisk By bekendt for sine Vine, nu Kalvi.

Volturnus, en Flod i Kampanien, nu Volturno. Sa t i ku 1 an e r ne, Indbyg-

gerne i og om den kanipaniske By Satikula. Oskerne, et ældgammelt ausonisk

Folk, der efterhaanden fortrængtes. I deres Land var Hovedbyen Kumæ, en
Koloni fra Chalcis paa Euboa. Tele boerne vare et røverisk akarnanisk Folk,

som forst besatte fra .Xkarnanien i Mellemgrakcidand Øen Tafos og derfra gik

til C'cn Ka]ireæ Kapri i det tyrrheniske Hav ^-cd Kampaiiiciis Kyst .Sebetliis

var en Datter af F'lodguden Sebethus, en lille Flod ved Ncapolis. Sarrasterne
et kampanisk F'olk paa begge Sider af Floden Sarnus i Nærheden af Pompeji.

Rufræ i Hirpinernes Land, nu Ruvo, Batulum, grundet af Samniterne, og
Celemnavare mindre kampaniske Byer, men den oskiske By A be lUi ved Floden

Klanius var en anset By og nævnes imellem de chalcidensiske Kolonier. .Fkverne
et krigerisk Folk paa begge Sider af Floden Anio imellem Volskerne og Mar-

serne. I deres Land laa Staden Nersæ, Marruvierne = Marserne, hvis
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Hjælpe mod Saaret. For dig var i Taarer Auguitia-Skoven,

Fiicinus-Soens krystalrene Vand og de spejlklare Soer.

Ogsaa den herlige Son af Hippolytus modte til Kampen,
Virbius, hvem hans Moder Aricia sendte som ædel

Yngling, der fostret var bleven ved Indsoens fugtige Bredder

I den egeriske Lund, hvor Alteret staar for Diana,

Svomnier i Fedme og virker Forsoning. Hippolytus kom jo,

Saaledes siges der, dengang hans Stevmoders Svig havde bragt ham
Doden, og hel sønderreven af sine forskrækkede Heste

Bodet han havde med Blodet for Faderens Vrede, igen til

Ætherens lysende Stjerner og Himmelens Luft, da Dianas

Kærlighed havde til Livet ham kaldt ved pæoniske Urter.

Dog den almægtige Fader, som harmedes over, at nogen
Dødelig kunde fra Mørket i Dybet til Livslyset stige,

Kastede Fobus's Snn, som opfandt saadan en Kunst og
Saadanne lægende Midler, ved Lynet i Styxflodens Bolger.

Huld saa Trivia skjulte Hippolytus fjernt paa et lønligt

Sted og ham sendte til Nymfen, som bor i Egeria-Lunden,

For at han ensom og uden Berommelse skulde med Navnet
Ændret til Virbius leve sit Liv i Italiens Skove.

Derfor fra Trivias Tempel og hellige Lunde man jager

Bort hornhovede Heste, fordi de paa Stranden sig lode

Skrække af Havets Uhyrer og kastede ud ham af Vognen.
Sønnen alligevel over de fyrige Heste paa Markens
Udstrakte Flade, og rask han paa Vognen til Kampene iler.

Turnus imellem de første i hele sit Legemes Skønhed
Færdes omkring, og han rager med Hovedet højt over alle.

Tredobbelt Haarbusk bærer hans knejsende Hjælm, og ætnæisk
Ild udspyr af sit Svælg en Chimæra. Jo grummere Kampen
Raser med udgydt Blod, desto mere den fnyser og puster

Vildt sine grulige Flammer. Men udmærket Pryd for det blanke

Hovedby var Marruvium i Latium, boede i Egnene om Soen Fucinus og vare
særlig bekendte som Slangebesværgere og kyndige i Brug af Urter som Trold-
doms- og Lægemidler. De hædrede som Gudinde Auguitia, der ved Floden
Lukus havde en hellig Skov og blev anset som Søster til Circe. Hippolytus,
Søn af Theseus og Hippolyte, blev af sin Stevmoder Fædra anklaget for

Faderen, som om han vilde forføre hende, og denne bevirkede ved Guderne
hans Død. Byen Aricia, som her kaldes hans Moder, laa i Nærheden af

Alba longa ved den appiske Vej. Andre antage, at Digteren ved Udtrykket
Moder tænker paa en virkelig NIoder, og at Virbius var en Søn af Hippolytus
og en Nymfe Aricia, som da har givet Byen Aricia Navn. Pæoniske Urter.
Pæon er Lægekunstens Gud. Fobus's Sø n =:::: .Kskulapius, Søn af Apollo og
Nymfen Koronis, havde i Rom et Tempel paa en i Tiberen. Han havde lært

Lægekunsten af Centauren Chiron. Her siges han at være dræbt af Juppiter
fordi han oplivede Hippolytus, men efter den almindelige Mythe, fordi Hades
til Juppiter klagede over, at der kom for faa døde .til Underverdenen. Egeria:
Numa Pompillus's bekendte Lærerinde, der havde en hellig Kilde og Lund i

Nærheden af Staden Aricia. Turnus se Note S. 136. Chimæra: et ildspyende
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Skjold var en lo i (aikl, allerede behaarct og Ko med
Mægtige Horn, storartet som Billedværk, Argus desuden,

Pigens Bevogter, og ud af den smukt ciselerede Krukke
Faderen Inachus gyder en Strom. Med Turnus en mægtig
Skare af Fodfolk folger, og over de udstrakte Marker
Tæt skjoldhærende Sværme sig fylke: Argivernes Ungdom,
Rutulcrskarer, Aurunker og gamle Sikancr, sakranskc

Væbnede Folk og Labicer med malede Skjolde, og de, som
Dyrke den bakkede Jord ved din Strnm, Tiberinus! og ploje

Floden Numicius's hellige Bred og med Plovjærnet bryde

Rutulcrhojcnc samt den circæiske Tinde, og de, som
J5o, hvor Markerne værnes af Anxurs Juppiter, hvor de
Gronnende Skove fornoje Feronia, Satura-Soen

Breder sit sumpede Vand, og den kolige Ufens's Strom sig

Baner en Vej gennem Dalenes Dyb og i Havet sig skjuler.

Disse nu folger Kamilla, Heltinden af Volskernes Folk; hun
Forer en Rytterafdeling og Skarer, som glimre i Kobber.
Kj til Minervas Rok eller Garnkurv havde hun vænnet
SinC jomfrulige Hænder, men Moen var vant til den haardc
Kamp og i Lob at besejre de hurtige Vinde. Hun skulde

Fare i Flugt over Siiirernes Top uden Sæden at rore,

Uden i Lobet at skade de fineste Aks, og hun skulde

Svævende let over Midten af Havet paa svulmende Bølger
F"are af Sted og ej væde i Voven de hurtige Fodder.

Hende de unge, som stromme fra Huse og Marker, og hele

Modrenes Skare beundre, naar frem hun træder, og alle

Skue med Studsen, hvorledes den purpurne Kongedragt hendes
Dejlige Skuldre bedække og Haarnaalen slynger sit (iuld i

Haarene ind, og hvorledes hun bærer det lyciske Kogger
Dertil Hyrdernes Stav, udskaaren af Myrte, med Spydsod.

af Løve, Buk og Drage sammensat Uhyre i Lycien. lo, Datter at den argiviske
Konge Inachus, Juppiters Elskerinde, der paa Grund af Junos Vrede forvand-
ledes til en Ko og bevogtedes af den hundredojede Argus, som paa Juppiters
Hefaiing dræbtes af Merkurius. lo Hygtede i Vanviil til Ægypten, fik igen
Menneskeskikkelse, blev gift med Kong Osiris og senere dyrket som Gudinden
Isis. Sikanerne et gammelt Folk ved Tiberen; en Del deraf udvandrede
senere til Sicilien (Sikanien). Ved Tiberen boede ogsaa Sakranerne. Byen
Labici laa ikke langt fra Fræneste. Floden Numicius's Bredde r kaldes hellige
fordi Kloden selv (Klodguden) dyrkedes af Egnen. Circæiske Tinde ^^ For-
bjærget Circeji i Latium, benævnet efter (Jirce. Anxur en Bjergstad ikke langt
fra Latiums Kyst. Feronia en gammel italiensk Guddom, som beskyttede
Marker og frigivne og fejredes i Lunde, hvor der holdtes store Fester og
Markeder. Sat u ras øen: en Del af de pontinske Sumpe i Nærheden af Floden
Ufens. Vols kerne vare det mest udbredte og betydeligste Folk i Latium.
Kamilla, Volskernes Heltinde, faldt i Kampen; hendes Barndom og Død
skildres i Ilte Bog. Lyciske Kogger: Ordet lycisk føjes ofte til Vaaben,
særlig I'ile og Kogger, for at betegne deres Fortrinlighed, idet Lycierne vare
bekendte for deres Færdighed i Bueskydning og deres smukt udarbejdede Vaaben.
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lifter at Turnus Signalet til Krig havde hejst paa Laurentums

Hojborg, og Hornene lød med de dumpt genlydende Toner,

Hidset de fyrige Heste han havde og Vaabnene rystet,

Bringes der Uro straks i Befolkningen; Latiums hele

Land sig ved Eden forpligter i Krigsfarens Larm, og de unge

Rase i Vildhed. Først blandt Førerne samle Messapus,

Ufens og Helten Mezentius, han, som foragtede Guder,

Tropper til Hjælp alle Vegne fra, medens de Markerne vidt om
Lægge for Dyrkerne ode, og Venulus bliver tillige

Sendt til den mægtige Helt Diomedes's Stad for at bede

Denne om Hjælp og ham melde: at Teukrerne have nu fæstet

Foden i Latiums Rige, Æneas er kommen med Flaade,

Sine besejrede Guder han fører til Landet og siger

Skæbnen ham fordrer som Drot; mangfoldige Folk sig i Forbund
Slutte til denne dardaniske Mand, og hans Navn sig nu breder

Vidt over Latium; hvad der er Maalet for denne Begynden,

Hvad for en Udgang han ønsker paa Kampen, hvis Lykken ham følger,

Dette han klarere ser vist selv end Latinus og Turnus.

Saadan er Latiums Stilling. Den laomedontiske Helt, som
Ser alt dette, nu bølger i Sorgernes mægtige Brænding,

Signalet hejst. Latinus har altsaa trukket sifj tilbage og Turnus overtaget

Ledelsen. Signalet er en Fane efter romersk .Skik, idet Anføreren, naar en

farlig Krig rejses, gaar til Kapitolium og henter to Faner, en rød for Fodfolket,

en mørkfarvet for Rytteriet, og Ed aflægges af dem, der drage til Krigen.

Messapus se Bog VII, V 726, Mezentius V. 680 og Ufens V. 781. Diome-
des's S t ad ^ Argyrippa i Apulien, senere Arpi. Diomedes var Ætoler, men
ved Giftermaal med Kong Adrastus's Datter Ægialea blev han Konge i Argos.

Efter Trojakampen gik han til Appulien paa Grund af sin Hustrus og hendes
Elskers Svig og giftede sig med Kong Daunus's Datter. Daunus var Turnus's

Fader. Gesandtskabets Udfald omtales i iite Bog V. 252 flgd. Laomedon-
tiske Helt ^ Æneas, efter Laomedon, der var Konge i Troja og Fader til
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Vender sin hurtige Tanke til dette og hint og den forer

Rundt til forskellige Sider, og alt han lader den prove:

Ret som et sitrende Lys, der fra Vandet i kobberne Vandkar
Straaler tilljage i (lenskin af Sol eller skinnende Maane,

Kaster sig flagrende rundt overalt og sig derefter hæver

Op imod Luften og falder paa Værelsets Tavler i Loftet.

Natten var kommen og over den udstrakte Jord vare alle

Modige Væsener, Dyr samt Fugle, i fredelig Slummer,

Dengang Fader Æneas, urolig i Hjertet paa (Irund af

Tanken om sorgelig Krig, under Himmelens kolige Hvælving
Lagde paa Bredden sig ned og nu sent gav Legemet Hvile.

Up fra den yndige Flod den bedagede Gud Tiberinus

Syntes ham stige fra Bolgen imellem de lovrige Popler

Hyllet i blaagraa Klædning af fintspundet Lærred og dækket
Rundt om sit Haar af de skyggende Ror. Han folgende Ord saa

Talte, og bort han med disse Bekymringen jog fra hans Hjerte:

»Du, som af Gudernes Slægt jo er kommen og fører fra Fjenden
Troja tilbage til os og vort Pergamum evigt bevarer.

Du, hvem baade Latinernes Jord og Laurenternes Marker
Ventede længe, ja tryg er dit Hus her, Guderne trygge.

Vig ej, lad dig ej skrække af truende Krige, thi nu har

Gudernes svulmende Vrede sig lagt.

For at du ikke skal tro, at en gnglende Drom dig nu skuffer

Siger jeg: snart vil du finde den uhyre So under Kystens

Stenege, hvor den har lagt sig med tredive nyfodte Grise

Hvilende nede paa Jorden og hvid med de hvidfodte Unger
Rundt om sit Yver. Se der har du Pladsen for Byen, og der er

Ganske paalidelig Hvile for alle Mojsummelighedcr.

Naar det er sket, og saa tredive Aar have endt deres Kredsgang,
Grundlægger Askanius dig sit herligt benævnede Alba.

Intet usikkert jeg varsler. Nu hor! jeg i Korthed vil sige

-Maaden, paa hvilken du sejrrig kan gennemgaa hvad der sig nærmer.
Her nu paa Kysterne have Arkader — en Slægt, som af Herkomst
Stammer fra Pallas — der fulgte med Kongen Evander og dennes
Fane, sig udvalgt Plads og paa Bjærgene bygget en Stad, som
Fik Stamfaderen Pallas's Navn og blev kaldt Pallanteum.

Altid fore de Krig med Latinernes F'olk; du med disse

Slutter et Forbund og tager dem derpaa som F'æller i Kampen.
Selv jeg den snorlige Vej langs Bredden ad Floden dig forer,

For at du vinde kan frem imod Strommen med sejrende Aarcr.

Rejs dig nu, Son af Gudinden! og straks naar Stjernerne dale,

l'iiamus. PorerTroja tilbage, idet Danlaiuis hævdes som lulgaaet fra Italien,

se 7de Bog V. 215. Uhyre So. Versene 45—48 gentages fra 3die Hog V.

415—420 i Helenus's Spaadom. Alba, hvid; benævnet efter den hvide So.

1' al la s Konge i Arkadien, Evander indvandrede i Italien 60 Aar for den
trojanske Krig fra den arkadiske Ly Pallanteun, og byggede paa den palatinske
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Ret saa tilbørlige Bønner til June, besejr hendes vrede

Trusler med ydmyge Lofter. Har Maalet du naaet, saa yd mig
Hædrende Tak. Det er mig, som du ser med min svulmende Bølge

Glide langs Bredden og skære de frugtbare Marker: den havblaa

Tiber, for Himlen den kæreste Flod. Ja her skal mit Hus sig

Rejse i Vælde og blive for knejsende Stæder et Hoved.«

Saaledes Flodguden talte, og dybt han i Vandet sig skjulte

Søgende Bunden; men Natten og Søvnen forlade Æneas.
Op han sig rejser, og dengang han ser den ætheriske Solguds

Stigende Dagslys, tager fra Floden han Vand i de hule

Hænder tilbørligt, og op imod Himmelen taler han Ordet:

Nymfer! laurentiske Nymfer! fra hvilke jo Floderne stamme,
Du med din hellige Strøm, du Thybris, Fader! I tage

Nu mod Æneas og skærme ham endelig her imod Fare.

Hvor end Floden dig huser i Kilden, og hvor du end har af

Jorden dit Udspring, du, som vor Lidelse rører, bestandig

Hædre jeg skal dig med Offer og Gave, du hornede Flodgud!

Du, som er stedse den første af alle Hesperiens Floder;

Vær blot til Stede, bestyrk lidt fastere hvad du har varslet.«

Dette han siger og vælger af Skibene tvende med dobbelt

Aarepar, ordner til Roning og ruster med Vaaben sit Mandskab.

Se da et pludseligt ganske vidunderligt Skue for Øjet:

Skinnende inde i Skoven man ser paa den græsrige Strandbred

Ligge den snehvide So med sin lige saa snehvide Yngel.

Denne den fromme Æneas jo, mægtige Juno ! som Offer

Slagter til dig, og han stiller den sammen med Ynglen ved Altret.

Natten igennem i hele dens Længde sin svulmende Bølge

Thybris sagtner og strømmer tilbage og standser med stille

Strøm saaledes, at blid den bevirker den jævneste Flade

Ret som en blikstille Sø og en fredelig Sump, saa at Aaren
Fries for Kamp. Under glad Sindsstemning man paaskynder altsaa

Rejsens Begyndelse. Hen over Vandet den tjærede Gran nu
Glider, og Bølgerne studse, de uvante Skove betragte

Undrende Mændenes Skjolde, som udsende vidt over Floden
Straalende Skin, samt begge de sejlende malede Skibe.

Rastløst hine nu ro baade Dagen og Natten, og over

Mægtige Krumninger vinde de frem under dækkende Træers
Spraglede Løv, og de skære paa rolige Vande de grønne
Lovrige Skove. Nu Solen var ildrod stegen til midt paa
Himmelens Bue, da se i det Fjerne de Mure og Borg og

Høj Staden Pallanteum. Vand tilbørligt ^ som det var Skik for bedende,
idet man før Bønnen plejede at to Hænderne. Her synes Æneas tillige under
Bønnen at have beholdt Vand i de hule Hænder ifølge een eller anden gammel
Skik. Hornede Flod gud, idet Flodguderne af Kunstnerne i Oldtiden frem-
stilledes med Horn. Disse Guder bo gerne i Grotter ved Flodkildens Udspring.
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Enkelte Tage af Huse, som Romernes Magt nu har taarnet

Højt imod Himlen: Evander var Drot i det fattige Rige.

Herhen vende de Stavnen, og hurtigt de nærme sig Byen.

Her den arkadiske Konge tilfældig paa selvsamme Dag nu

Holdt for Amfitryons vældige Son og til Gudernes Ære
Foran Byen i Lunden hojtidelig Ofterfest. Sonnen

Pallas med ham samt alle de forste af Ynglingeskaren,

Ogsaa det fattige Raad, gav Rogelseofre, og varmt ved

Altrene dampede Blodet. Da knejsende Skibe de skue

Glide ad Skovenes Skygge og uden at Aareme hores,

Blive de bange ved dette uventede Syn, og de springe

Samtlige op og forlade saa Bordene. Pallas forbyder

Modig at afbryde Festen; han griber et Vaaben og gaar dem
Hurtigt i Mode, og langt fra raaber han hojt fra en Bakke:

»Ynglinge! hvilken Anledning har nodt eder her til at prove

Ukendte Veje, og hvor hen agte I drage, og hvem dog

Ere af Slægt I og hvor fra? Bringe I Fred eller Krig her?«

Hojt fra sin Bagstavn svarer ham derpaa Fader Æneas,

Medens han viser i Haanden Olivenens Gren som et Fredstegn:

»Slægter og Vaaben fra Troja du skuer. Latinernes Fjender,

Hvem de i Hovmod have med Krig bortjaget fra Landet;

Kongen Evander vi soge. Forkynd ham dette og sig, at

Valgte dardaniske Fyrster nu hid ere komne med Bon om
Forbund i Krig.« Her Pallas forbavses ved Navnet og studser;

»Hvem du end er,« han nu siger, »saa gaa kun i Land og personlig

Tal med min Fader og træd som en Gæsteven ind i vor Bolig.«

Derpaa han tog ham ved Haanden og hængte sig fast ved hans Hojre

;

Fremad vandre i Lunden de ind, og de Floden forlade.

Derpaa med venlige Ord Æneas tiltaler Kongen:

>Du, som af Grækernes Slægt er den ædleste, hvem nu min Skæbne
Byder at række med Bon her baandomslyngede Grene,

Ej har jeg frygtet, fordi du var Grækernes Helt og Arkader

Samt ved din Herkomst knyttet til begge Atrider, men egen

Mening om Værd og et Svar fra den hellige Guddoms Orakel,

Stamfædres Slægtskab og dertil dit Navn, som er bredt over Jorden,

Have mig knyttet til dig og ved Skæbnen mig tvunget, men villig.

Dardanus, han, som har grundet den iliske By som dens Fader,

Son, efter Grækernes Mening, af Atlantiden Elektra,

Amfitryons Søn ^ Herkules, Son af Amfitryon, Konge i Theben, og Alkmene.
Guddoms Orakel, se 6te Bog V. 99. Den iliske By: grundet af Dardanus's

Søn Hus. Dardanus var efter Mythen Søn af Juppiter og Atlas's Datter Elektra,
og Evander Son af Merkurius og Nymfen Karmenta, der fulgte ham fra Arka-
dien til Italien, men Merkurius var Søn af Atlas's Datter Maja og Juppiter.

Denne bliver saaledes fælles Stamfader for Dardanus og Evander og tillige for

Æneas som Søn af Venus og Ætling af Dardanus. Evander er tillige beslægtet
med begge Atrider, idet disses Bedstefader Tantalus ogsaa var Son af Juppiter.

1

1
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Kom jo til Teukrernes lyand, men den vældige Atlas, hvis Skuldre

Bære paa Himmelens Hvælving, har avlet Elektra som Datter;

I jo Merkurius have til Fader, og ham har den skønne

Maja undfanget og født paa Cyllenes kølige Bjergaas.

Maja har selvsamme Atlas, der bærer paa Himmelens Stjerner,

Avlet som Datter, hvis ellers vi tro hvad vi hore fortælle;

Altsaa fra selvsamme Blod for os begge sig Slægten fordeler.

Stolende herpaa søgte jeg ikke at prøve din Stemning

Hverken ved Sendebud eller ved Snildhed; selv jeg i Fare

Satte mig selv og mit Hoved, og ydmyg jeg kom til din Bolig.

Selvsamme dauniske Folk os nu begge forfølge med blodig

Krig, og fordrive de os, saa tro de, at intet nu længer

Hindrer, at ind under Aaget de hele Hesperien bringe.

Havene dertil beherske, som flyde mod Syden og Norden.

Tag saa Haanden og giv den. Vi have jo Hjerter, som ere

Tapre i Krig, samt Mod og en Ungdom prøvet i Kampe.«

Saaledes talte Æneas. Den talendes Øjne og Aasyn,

Hele hans Legeme havde nu Kongen alt længe med Blikket

Nøje betragtet, og kort han saa siger: »hvor gerne vil ikke,

Teukrernes tapreste Helt! jeg dig kende og tage imod dig.

Hvor jeg dog mindes din Fader Anchises's Tale og Røst og

Hele hans Aasyn. Jeg husker den laomedontiske Konge
Priamus, dengang han rejste til Salamis bort og besøgte

Søsteren Hesioné i sit Rige og derefter ogsaa

Kom til Arkadiens kølige Land, og min Ungdom begyndte

Netop dengang at klæde i Blomst mine Kinder. Med Undren

Saa jeg paa Teukrernes Helte og Priamus selv, men Anchises

Ragede højt over alle. Min Sjæl i ungdommelig Higen

Brændte af Lyst til at tale til Manden og række ham Haanden;

Nærmere gik jeg og ivrig ham førte til Feneos's Mure.

Dengang han rejste, han gav mig jo lyciske Pile i pragtfuldt

Kogger, en Krigskappe hel gennemvævet med Guld og saa tvende

Bidsler af Guld, ja Pallas, min Søn, dem benytter for Tiden.

Altsaa Haanden, I søge, i Forbund eder er rækket;

Naar saa Dagslyset atter i Morgen sig viser for Jorden,

Bortsender eder jeg glade med Hjælp samt støtter ved Bistand.

Denne vor aarlige Fest, som imidlertid ej maa forhales,

Bedes I velvilligt fejre nu sammen med os, da som Venner

Hid I jo komme, og væn eder straks nu til Fællernes Borde.«

Efter at Talen var endt, han befaler, at Retter og Bægre,

Hvilke man borttog, bringes igen, og han lader dem alle

Cyllene, et i Arkadien til Merkurius helliget Bjærg. Dauniske Folk=::Rutu-
1erne, idet Kong Daunus var Turnus's Fader. Hesione var gift med Telamon i

Salamis og Moder til Teucer. Feneos, en By i Arkadien, hvor Evander dengang

boede. Lyciske Pile se Note S. 157.
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Tage paa Græstorvsæderne Plads, men Æneas han byder

Hæderspladsen paa Hyndet med Lovens behaarede Skind og
Ahornsstolen. Nu kappes de udvalgte unge og Altrets

Præst om at fremsætte Kodet at" velstegte Okser og fylde

Ceres's færdige Gaver i Kurve og omdele Vinen.

Baade Æneas og alle Trojanernes Unge fortære

.Oksernes udstrakte Ryg og indvendige Sonoffer- Dele.

Dengang Sulten var stillet og Lysten til Spise forsvunden,

Kongen Evandrus siger nu: »denne vor aarlige Fest og

Dette sædvanlige Maaltid og dette den mægtige Guddoms
Alter har ikke sin Grund i en famlende Overtro uden

Kendskab til Fortidens Guder, men frelste fra grulige Farer

Holde, dardaniske Ven! og forny vi den skyldige Festdag.

Forst nu betragt hin Klippe, fra hvilken en Stenmasse hænger
Svævende ud, hvorledes de mægtige Blokke nu ligge

Spredte i Afstand rundt og Beboelsen inde i Bjærget

Viser sig ode og Klippen er voldsomt sprængt i Ruiner.

Her var en Hule med dybt indlobende mægtige Kroge,

Hvor der var Bolig for Kakus, det grulige halvvilde Udyr;
Aldrig bestraalet af Solen den blev, og bestandig var Gulvet

Lunkent af nylige Drab, paa den grulige Dor var der naglet

Dodblege Mandsansigter med Blod, som var fælt og fordærvet.

Uhyrets Fader var Guden Volkanus, hvis kvalmende Ild han

Spyede ud af sin Mund, naar han kom med sin vældige Masse.

Ogsaa til os dog Tiden nu endelig bragte den længe

Ønskede Hjælp og en kommende Gud. Thi den mægtige Hævner
Stolt af sit Bytte og Drabet paa Geryon, Kæmpen med trende

Legemer, kommer, Alciden, og sejrrig drev han ad denne
Vej sine vældige Tyre, og Kvæget sig adspredte rundt om
Floden i Dalen. Men Kakus i vildt Raseri, for at intet

Skulde i Brode og Svig være uantastet og ugjort,

Stjæler fra Græsgangen fire i Skabning fortrinlige Tyre,

Dertil lige saa mange i Skonhed sejrende Kvier.

Derpaa han undgaar Sporet af fremad gaaende Fodtrin,

Trækker de rovede Dyr ind i Hulen ved Halen med vendte

Tegn paa den vandrede Vej og dem skjuler i Klippernes Mørke.
Altsaa for Sogeren slet intet Mærke der forte til Hulen.

Da nu imidlertid Kvæget var mæt, og Amfitryons Son det

Forte fra Græsgangen ud og beredte sin Afrejse, brolte

Okserne, dengang de gik; de med klagende Toner den hele

Skov opfyldte, og bort de fra Hojene drog under Brolen.

Gensvar gav saa een af de fængslede Okser og brolte

Hojt i den vældige Grotte og skuffede Kakus i Haabet.

Ceres's Gaver ;= Brød. idet Ceres var Gudinde for Agerdyrkning. Kakus
var efter Mythen Son af Volkanus og boede i en Hule paa Aventinus. Alciden
=; Herkules; dennes Fader Amjihitryon var nemlig en Son af Alceus. Geryon,
hvis Kvæg Herkules bortførte, var en mythisk Konge i Spanien.

11*
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Sort blev Alcidens Galde i rasende Harme, og Smerten

Flammede højt i hans Sjæl, og han griber med Haanden sit Vaaben
Egetræskøllen, som tung var af Knuder, og søger i Lob det

Stejle og skyhøje Bjærg. Vore Landsmænd skue nu Kakus
Første Gang bange med ganske uroHge Øjne, og straks han

Flygter med Vindenes Hast, og han søger at naa til sin Hule

;

Frygten bevinger hans Fødder. Saasnart han nu havde sig lukket

Inde i Hulen og sprængt Jærnlænken og kastet en vældig

Stenblok ned, som var ophængt i Jærnet ved Faderens Kunst, og

Sikret ved Stenboltens Støtte sin Dør, var Tirynthierhelten

Ogsaa til Stede; i Vrede han rasede, udspejder alle

Adgange nøje, og herhen og derhen han vender sit Blik, og

Tænder han skar. Tre Gange det mægtige Bjærg Aventinus

Mønstrer i glødende Harme han helt, tre Gange forgæves

Prøver han Døren af Sten, tre Gange han mødig sig sætter

Nede i Dalen. En skarp Stenkhppe der stod; over Hulens

Ryg den sig rejste med brat opstigende Flade til alle

Sider i svimlende Højde for Øjet og rigtig et Hjem for

Hæslige Fugle til Reder. Han rystede denne, hvis Top sig

Hældede noget mod Floden til venstre, idet han fra hojre

Stødte imod den med Kraft, og fra nederste Rod han den løsner,

Derpaa han pludselig styrter den ned, og ved Faldet nu tordner

Hele den mægtige Himmel, og Bredderne skilles, og Floden

Strømmer forskrækket tilbage. Men Kakus's Kongepalads og

Vældige Hule sig viste da uden sit Tag, og de mørke
Bjærgkløfter aabne nu stod: som om Jorden ved Vold var til Dybet

Bristet og aaben for Synet af Underverdenens Egne
Viser det blodløse Rige, som Guderne hade, og Svælgets

Rædsel man skuer fra oven, og Skyggerne sitre i Frygt for

Lyset, som kastes derned. Nu Alciden ovenfra slynger

Vaaben i Masse paa ham, der er pludselig røbet i Lysskær

Hel uformodet og spærret i Bjærghulen inde og brøler

Ganske forfærdeligt; alle Slags Vaaben han tager til Hjælp og

Baade med Stammer af Træer og vældige Klipper han kaster.

Hin, thi Faren umuligt kan undgaas, udspyr af Svælget

Masser af Røg og — forunderligt er det at sige — i ravnsort

Mørke han Boligen hyller og borttager Synet og hvirvler

Røgfyldt Nat i sin Hule med Blanding af Ild og af Mørke.

Rasende taalte Alciden ej dette, men ned gennem Ilden

Gør han et hovedkulds Spring, hvor Røgskyen bølgede tættest,

Hvor i den uhyre Hule sig Taagerne hvirvlede sortest.

Her saa griber han Kakus, der ganske forgæves i Mørket

Udspyr Flammer, og holder i Favnen ham fast som i Knude,
Kæmper med knugende Tag, indtil Øjnene trænge sig frem og

Tirynthierhelten. Herkules blev opdraget i Tiryns, en By i Argolis. Knu-
gende Tag. Efter andre romerske Digteres Beretning (Ovid og Propertius)
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Struben er blodlos og tor. Ojeblikkelig Doren nu sprænges,

Aaben den hæslige Bolig sig viser, de ranede Okser

Komme for Lyset til Trods for hans Ed, og ved Fødderne slæbes

Frem det afskylige Lig. Dog ingen blev træt af at se paa

Halvdyrets rædsomme Ojne og Ansigt eller hans laadne

Bryst med de struttende Haar og hans Gab, hvis Ild nu er slukket.

Hædersfesten er fejret fra hin Tid; senere Slægter

Mindes nu Dagen med Cilæde, og Præster ved Herkules-Ofret

Forst var Potitius samt den pinariske Slægt. Men i Lunden

Selv har han stillet sit Alter, som stedse benævnes »det største«,

Stedse vil være det største. Og derfor, I Ynglinge ! kom nu,

Smyk nu til Ære for saadan Daad eders Haar med en Løvkrans,

Hæv nu i udstrakt Haand eders Bægre og kald paa vor fælles

Guddom og offer ham Vinen med Glæde.« Han talte saaledes;

Poppelens dobbeltfarvede Lov, der er Herkules viet,

Hyller i Skygge hans Haar og det fletter med hængende Blade,

Helligt er Bægret, som fylder hans Haand. De med Glæde nu alle

Hælde paa Bordene Ofret i Hast og til Guderne bede.

Himlen imidlertid daler, og Aftenens Stjerne sig nærmer;

Præsterne gik og Potitius forst; efter Skikken de vare

Klædte i Huder, og Ilden de bar. De forny deres Maaltid,

Herlige Gaver de bringe som Efterret, ogsaa paa Altret

Lægge de rigelig Skænk af de tunge belæssede Fade.

Rundt om de antændte Altre nu Salier komme til Sangen,

Bære om Tindingen Kranse af Poppelens hellige Grene;

Her staar Koret af unge og hist af de gamle, i Sang de

Lovprise Herkules's Daad og hans Hæder: hvorledes han kvalte

Begge de første Uhyrer, hans Stevmoder sendte: de tvende

Slanger, med Haanden, hvorledes han ogsaa knuste i Krigsfærd

Ojchalia og Troja, de herlige Stæder; hvorledes

Junos ubillige Vrede ham derefter tvang til at udstaa

Tusinde grulige Farer, som Kongen Eurysteus ham paabød.

Aldrig besejrede Helt! du de skyfødte Kæmper med tvende

Legemer dræbte: Hylæus og Folus, det kresiske Udyr,

ihjelslog Herkules Kakus med Køllen. Salier; saaledes benævnes hos Romei-ne

de 12 al" Numa Pompilius for Mars indviede Præster, som iste Marts drog gennem
Byen under festlig Sang og Dans. Digteren knytter her Salier til Herkules's

Dyrkelse, og Navnet synes at have været temmelig almindeligt i det gamle
Latiums Kultus. Ste vmoder =Juno, fordi Herkules efter Mythen var Søn af

Juppiter. Her omtales to Slanger, medens den almindelige Beretning kun nævner
een. Ojchalia, en Stad paa Euhivi, blev ødelagt af Herkules, fordi Kongen
Eurytus nægtede ham sin Datter lole, og Troja. fordi Herkules dræbte et .So-

uhyre — som Neptunus havde sendt som Straf, da Kong Laomedon bedrog ham for

Lønnen, dengang han havde opført Stadens Mure — men ligesom Neptunus
blev narret for Lønnen. Eurystheus, Søn af Sthenelus, var Konge i Mycenæ
og paalagde Herkules de 12 Arbejder. Hylæus og Folus vare Centaurer;

den sidste var I.xions Søn; de kaldes skyfødte, fordi de avledes, da Ixion

istedenfor Juno omfavnede en Sky. Det kresiske Udyr: Tyren, som Neptunus
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Dertil den vældige Løve i Nemeas Klippe. For dig jo

Sitrede stygiske Vande og Orkus's Vogter, som henstrakt

Laa paa de næsten fortærede Ben i den blodige Hule;

Intet som helst Uhyre dig skrækkede, selv ej Tyfoeus,

Medens han skyhøj svinger sit Vaaben, og ikke du tabte

Modet, da Lernas Slange dig kredsede rundt med en vældig

Masse af Hoveder. Hil dig utvivlsomme Juppiters Ætling!

Du, som ved Gudernes Side i Hæder er sat, o saa kom dog
Naadig paa lykkelig Fod nu til os og dit hellige Offer!

Dette de fejre i Sang, men de hertil foje, og fremfor

Alt, dog Hulen og selve den Ild udspyende Kakus.

Skovene tone af Larmen, og Højene svare med Genlyd.

Endt er den hellige Handling, og alle begive sig hjem til

Byen igen. Med Æneas og Sønnen som nærmeste Folge

Kongen nu vandrede bøjet af Alderen, medens han søgte

Vejen ved vekslende Tale at lette. Æneas sig undrer.

Lader de spillende Øjne bevæge sig rundt over alt og
Tiltales ofte af Stedet, og glad han saa sporger og hører

Hvert af de særlige Minder om Helte fra Fortidens Dage.

Derpaa siger Evander, som grundede Romernes Højborg:

»Skovene her vare Bolig for indfødte Fauner og Nymfer;

Mændenes Slægt var et Afkom af stenhaarde Egetræstammer,

Sæder og Dannelse kendte de ikke, og ej de forstod at

Forspænde Tyre og samle til Bo eller spare paa Forraad.

Frugter fra Træernes Grene og sparsomt Bytte fra strenge

Jagter dem nærede. Fra den ætheriske Himmel Saturnus

Kom saa forst landflygtig og dreven ved Juppiters Vaaben
Bort fra sit Rige. Han bragte den hel ustyrlige Slægt, som
Spredt var paa Bjærgenes Højder, til Orden, og Love han gav og
Vilde, at Landet blev »Latium« kaldt, thi her han i Tryghed
Havde paa Kysterne ligget i Skjul. Under dennes Regering

Falde de Sekler, der nævnes som gyldne; saaledes han styrer

Folket i fredelig Ro, indtil Alderen fulgte, som stedse

Lidt efter lidt blev værre og værre og tabte sin Farve,

Medførte Krigsraseri og Begærlighed efter at eje.

Derpaa kom de ausoniske Folk og sikaniske Slægter;

havde skænket Minos, og som senere kom til Attika og ødelagde Egnen om
Marathon. Herkules skulde bringe den levende til Eurystheus. Løven i

Nemeas Klippe, som Herkules kvalte i sine Arme og bar til Mycenæ.
Orkus's Vogter^ Hunden Cerberus, som han ogsaa bragte til Eurystheus,

men atter slap løs. Tyfoeus naaede med Armene fra Solens Opgang til dens
Nedgang og havde hundrede Slangehoveder; Juppiter besejrede ham ved sine

Lyn og begravede ham under Bjærge. Lerna var en Skov og Sump i Nærheden
af Argos. Her dræbte Herkules ved Hjælp af lolaos Slangen med de mange
Hoveder. Romernes Højborg, idet Evander havde anlagt Byen Pallanteum

paa den palatinske Høj , hvor Kejserne efter Augustus havde deres Palads.

Ligget i Skjul. Navnet Latium siges dannet af Verbet lateo = ligger i Skjul.

Ausonerne vare Urfolket i det sydlige Italien, og Sikanerne boede mellem
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Selv det saturniske Land maattc oftere ombytte Navnet.

Konj,'er ham fulgte, og Thyhris var haard og hans Legeme vældigt;

Floden, som Thybris benævnes nu, have Italerne siden

Opkaldt efter hans Navn, og den ældgamle Albula maatte

Miste sit eget. Og mig, der var dreven fra Fædrenelandet,

Mig, som forsogte at naa til de fjerneste Dele af Havet,

Mig den almægtige Lykke og uundgaacligc Skæbne
Have nu bosat her, og Karmentis, Nymfen, min Moder,

Tvang mig med tniende Paabud og Guden Apollos Befaling.«

Næppe han udtalt havde, og videre gaar han og viser

Altret tillige med Porten, som Romerne tillægge Navnet

»Carmentalis« til Ære for Oldtidens Nymfe Karmentis,

Sandsigerinden, der forst gav Varslet om Fremtidens store

Mænd, Æneaderne, samt om den herlige Stad Pallantcum.

Uerpaa en udstrakt Lund han dem viser, som Romulus fyrig

Nævnede »Fristed«, og under den iskolde Klippe Luperkal

Opkaldt efter Lycæeren Pans parrhasiske Vane.

Ogsaa den hellige Lund Argiletum han viser og kalder

Stedet til \'idne, og Argos', sin Gæstevens, Dod han fortæller.

Til den tarpejiske Klippe og nær Kapitolium derfra

Styrer han Vej; det i Guld nu straaler, men for det af Skovtjorn

Struttede vildt. Dog Stedets forfærdende hellige Gru alt

Dengang indgod Skræk i de frygtsomme Landmænd, og disse

Baade for Skoven og Klippen alt dengang sitrede bange.

»Skoven«, han siger, »og Hojen, du ser med den lovrige Tinde,

Har til sin Bolig en Ckid — dog hvilken er uvist — Arkader

Tro, at de Juppiter selv have skuet som naar han Ægiden
Ryster i Sky med sin Hnjre og derved fremkalder Storme.

Her kan du se to Stæder desuden med sondrede Mure,

Levninger, Minder om Helte fra Fortidens Dage. Den ene

Hojborg grundede Janus, vor Fader, den anden Saturnus;

Tiberen og Liris, Albula var det tidligste Navn paa Floden Tiheris i deus
mellemste Løb. Karmentis, Evanders Moder, kom med ham til Latium og
udtalte sine Spaadomme paa den kapitolinske Høj. Hun dyrkedes senere som
Gudinde, og hendes Alter stod ved Foden af Kapitolium i Nærheden af den
karmentalske Port, der senere fik Navnet porta scelerata, fordi den fabiske Slægt

drog ud af denne Port til Nederlaget. Luperkal var en til Guden Pan ind-

viet Hule ved Foden af det palatinske Bjerg, og Digteren mener nu, at Navnet
er dannet af Ordet lupus -^ Ulv, ])aa samme Maade som Navnet lycæisk, der til-

lægges Pan efter Bjærget Lycæus i Arkadien, hvor han særligt dyrkedes, er

dannet af den græske Benævnelse paa Ulven, efter græsk (Parrhasia var en

Stad i Arkadien) Vane. Argiletum var i Kom Bykvarteret mellem den aven-

tinske og kapitolinske Hoj. Navnets Oprindelse angives her som >Argos's Død«.
Evander havde modtaget som Ciæsteven Argos; men da denne tænkte paa at

berove Evander hans Slagt, blev han uden Evanders Vidende dræbt af dennes

Venner. Evander rejste ham et Gravmæle og sørgede over hans Drab. Den
tarpejiske Klippe var en Tinde paa den kapitolinske Hoj. Naar Juppiter

ryster Ægiden frembringes der Skyer. Denne Ægide er Juppiters Skjold,
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Janikulum hed denne, den anden Saturnia kaldtes.«

Under en vekslende Tale de sammen nu gik til Evanders
Fattige Bolig, og spredt de paa Markerne skuede Kvæg, som
Brølte paa Romernes Torv og det glimrende stolte Karinæ.

Da man til Huset var kommen, saa sagde han: »her er Alciden

Gaaet som Sejrherre over min Tærskel, og dette Palads ham
Modtog. Gæsteven! vov at foragte al Rigdom og gor dig

Guddommen værdig og træd uden Fordringer ind til min Armod.«
Saaledes talte han; derpaa han førte den store Æneas
Under den snævre Beboelses Tag og ham bragte til Ro paa
Lejet af udbredte Blade og Skindet af Libyens Hunbjorn.

Natten nu stiger, og Jorden den favner paa sortegraa Vinger.

Venus, der ej uden Grund er forskrækket i Sjælen som Moder,
Hvem Laurenternes Trusler og farlige Røre nu ængster,

Gaar til Volkanus, og inde i Husbondens pragtfulde Stue

Tager hun Ordet og aander i dette guddommelig Ynde:
»Medens argoliske Konger i Krig odelagde aldeles

Pergamums skyldige Stad, som ved fjendtlige Flammer jo skulde

Finde sin Undergang, bad jeg dig ikke om Hjælp for de Stakler,

Ikke om Vaaben, som skyldtes din Kunst og din Evne, uagtet

Meget jeg Priamus's Sønner jo skyldte, og ofte jeg havde
Udgydt Taarer paa Grund af Æneas 's grusomme Sorger.

Nu i Rutulernes Land han paa Juppiters Bud har sig bosat;

Altsaa jeg kommer med Bon nu til din mig saa hellige Guddom
Ydmyg at bede som Moder om Vaaben til Sønnen, og bøje

Kunde dig Nereus's Datter ved Graad og Tithonus's Hustru.

Se blot Folk, som sig samle, og Stæder, som Vaabnene slibe

Indenfor lukkede Porte til Drabet paa mig og paa mine.«

Saaledes talte Gudinden og slog sine snehvide Arme
Rundt om den tøvendes Hals og i blød Omfavning ham ildner.

Pludselig gribes han helt af den tilvante Flamme; den kendte

Varme betager hans Marv, og den lober igennem hans Ben og
Smelter ved Cdøden: aldeles som stundom Lynstraalen slynges

Funklende ud under Torden og spaltende Skyerne frem den
Farer med glimtende Lys. Hans Hustru det tydeligt mærker
Glad ved sin List og sin Skønhed bevidst, og saa Faderen siger

Fængslet af Kærligheds evige Lyst: »Gudinde! men hvorfor

Søger du Grunde saa langt fra? Hvor er din Tillid til mig nu?

ikke Pallas Athenes med Medusahovedet. Janikulum var en af Roms syv Høje
med Navn efter Janus, som Mythen gør til Konge i Latium eller Etrurien og
lader modtage i sit Rige den fra Kreta fordrevne Sa tur nus. Den kapitolinske
Høj havde tidligere Navnet Saturnius. Imellem den eskvilinske og coliske

Høj laa Bykvarteret Karinæ, som paa Digterens Tid var smykket med Roms
pragtfuldeste Bygninger. Nereus's Datter, nemlig Thetis, Datter af Havguden
Nereus og Doris, opnaaede Vaaben for sin Søn Achilles og Tit honus 's Hustru
Aurora for sin Søn Memnon. Tithonus var Laomedons Søn og Aurora, Morgen-
røden, Solguden Hyperions Datter.
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Havde du næret den samme Bekymring, saa havde vi ogsaa

Dengang haft Ret til at væbne Trojanerne; dette forbod dog
Ej den almægtige Fader og Skæbnen ej heller, at Troja

Ti Aar længere maatte bestaa eller Priamus leve.

Altsaa ifald du til Krig dig bereder og dette du ønsker,

Hvad jeg kan love i Kunst og i Omsorg, hvad der sig lader

Udrette baade ved Guld og ved smeltet Elektrum, og alt, hvad

Ild samt Blæsebælge formaa — hold op nu ved Bon at

Vise den Mistro, du har til din Magt.« Da han sagt havde dette,

Tager han hende med Lyst i sin Favn, og ved Hustruens Barm han

Lægger sig hen, og han soger for Legemet fredelig Slummer.

Midt i den svindende Nats Omdrejning, da Hvilen nu havde

Bortjaget Sovnen ved Tiden, da Hustruen, hvem det er paalagt

Livet at friste ved Rok og Minervas karrige Gerning,

Fremlokker Ilden, som ulmer i Asken, og tager en Del af

Natten til Hjælp og opmuntrer de tjenende Kvinder ved Lampers
Skin til den daglige lange Besvær for at holde sin Husbonds
Ægteskab kydsk samt sorge for alle de smaa : som nu hun og
Ikke paa senere Tid Ildguden sig op fra det blode

Leje nu rejser og gaar til sit Smedearbejde. Der ligger

Tæt ved Sikaniens Kyst og Æoliens Lipara højt i

Havet en O, som sig hæver mod Himlen med rygende Klipper;

Derunder tordner en Grotte med flammende Kløfter, som ere

Brændte aldeles igennem af Ild fra Cyklopernes Esser.

Dumpt genlydende høres de drønende vældige Slag paa
Amboltes Jærn, Chalybernes Malm gennem Kløfterne syder,

Ilden i Ovnene stønner: »Volkanus's Hus«, og man kalder

Øen Volkania. Oppe fra Himmelens Tinde nu daler

Ildguden herned. Jærn bearbejde Cykloperne netop

Nede i Hvælvingens mægtige Rum: den nøgne Pyrakmon,
Brontes og Steropes. Formet, til Dels ogsaa glattet, var Lynet,

Hvilket de havde i Hænder, af disse, som Alfader ofte

Slynger i Masse fra Himlen til Jorden, men ufuldendt var det

Ogsaa til Dels. Tre Straaler af haardfrossen Regn de i dette

Indsmedet havde og tre med den regnsvangre Sky og saa tre med
Ildrød Funklen og susende Storm. Nu blande de ind i

Værket forfærdende Glimten og Bragen og Rædsel og Harmens
Vrede forfølgende Flammer. Men hist har man travlt med at smede
Vognen med hvirvlende Hjul, som skal Krigsguden bære, saa tit han
Ophidser Byer og Mænd. Den forfærdende .^-I'^gis, som Pallas

Elektrum; en Benævnelse for Rav samt en Metalblanding, der i Farve lignede
Rav. Minervas Gerning = kvindelig Kunstfærdiglied, der beskyttes af

denne Gudinde. Sikan i en =: Sicilien ; Æ oli en = Æolus's, Vindenes Konges,
Rige nemlig Øerne nord for Sicilien, og Lipara er en af disse Øer. Chaly-
berne, et Folk ved det sorte Hav, vare bekendte for Bjærgværksdrift og navnlig
Tilvirkning af Staal. Haardfrossen Regn =; Hagel. Ægis er her Pallas

Athenes Panser, ikke Skjold, men i Panseret sidder Gorgonen Medusas Hoved
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Bærer i Vrede som Rustning, med skællede Slanger i Guld de
Kappende pryde og glatte de hel sammenslyngede Slanger,

Gorgo desuden, som dækker Gudinden paa Brystet og drejer

Øjnene rundt, og hvis Hoved ved Hugget er skaaret fra Halsen.

»Tag det nu bort altsammen«, han sagde, »og læg de begyndte
Værker til Side, I Ætnas Cykloper! og mærk hvad jeg siger.

Vaaben skal smedes en Mand, som er tapper. »Nu Kræfter behøves,

Hurtige Hænder og Kunst efter Regler. Saa bort med al Tøven.«
Ikkun dette han sagde, og hine med Arbejdet ganske
Ligelig delt sig til Værket begive i Hast, og i Strømme
Flyder nu Malmet og Guldets Metal, og i vældige Ovne
Smelter det saarende Staal. Man former det mægtige Skjold, som
Ene kan staa imod alle Latinernes Vaaben, og fæster

Syv Gange Skive paa Skive, og nogle i blæsende Bælge
Opfange Luften og stode den ud, medens andre i Vandet
Dyppe det sydende Malm; Amboltene drøne i Grotten.

Hine med rastlos Kraft efter Takt deres kappende Arme
Hæve i Vejret, og Massen de vende med gribende Tænger.

Medens den lemniske Fader i Æolus's Rige med disse

Værker har travlt, saa vækker det herlige Daglys og Fugles

Morgensang under hans Hustag Evander og ud af den lave

Bolig ham kalder. Den gamle sig rejser og kaster om sine

Lemmer en Tunika, vinder tyrrheniske Baand om sin Fodsaal,

Fast det tegeiske Sværd han knytter til Side og Skuldre,

Slynger tilbage saa Panterens Hud, at den synker til venstre.

To Vagthunde fra Husets ophøjede Tærskel tillige

Vandre i Spidsen og passe, at Herren de folge i Gangen.
Helten nu gaar til Æneas, sin Gæstevens, inderste Stue;

Samtalen nemlig han mindes og Gaven, som lovet var bleven.

Lige saa tidlig var ogsaa Æneas paa Færde, og Sønnen
Pallas fulgte med hin, og Achates ledsagede denne.

Haanden hinanden de række ved Mødet og tage nu Plads i

Midten af Huset og nyde saa endehg Talen i Enrum.
Kongen begynder nu forst:

»Du, som af Teukrernes Fyrster er størst, jeg dig tilstaar at aldrig

Trojas Sag eller Rige jeg mente besejret, saa længe
Du var ved Magt; men til Hjælpen i Krig er i Forhold til saadant

Navn vore Kræfter jo ringe; thi hist af den tuskiske Flod os

Sættes en Grænse, og her os Rutuleren trænger og lader

Vaabnene larme om Muren, men vældige Folk og en Lejr, som
Finder sin Styrke i Riget, jeg tænker at kunne forene

Sammen med dig som en Frelse, os Tilfældet uventet viser.

med Slangehaaret. Lemniske Fader; Øen Lemnos i det ægæiske Hav var

berømt som Guden Volkamus's Sæde. Tyrrheniske Baand o. s. v. = tager

sine etruskiske Sandaler paa. Tegeiske Sværd = arkadiske, af Tegea, en
By i Arkadien, Evanders Hjemstavn. Tuskiske Flod ^ Tiberen. Rutuleren
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Hid du er kommen som sendt os af Skæbnen. Der ligger, og herfra

Ikke ret langt, opbygget paa ældgamle Klipper en Stad, som

Hedder Agylla, hvor fordum et lydisk krigsbcromt Folk har

Valgt paa etruskiske Aase sig Bo. I en Række af Aar den

Blomstrede stedse, til Kongen Mezentius senere tvang den

Under tyrannisk Aag med de grusomme Vaaben. Men hvorfor

Tale om denne 'I'yrans nederdrægtige Drab og hans vilde

Udaadr (iuder! o gem det for selve hans Hoved og Slægten!

Ja, han til livlose Kroppe har levende bundet endogsaa,

Fojende Hænder i Hænder og læggende Ansigt paa Ansigt,

Rædsels-Bodlen, og dræbte ved slig langsommelig Dndskval

Ofrene, medens de flod af det levrede raadnende Blod i

Frygteligt Favntag. Trætte dog endelig Borgerne stille

Rundt sig i Vaaben om Huset og ham, der saa g}'seligt raser,

Myrde hans Fæller og lade saa Ilden til Monningen blusse.

Selv under Drabet han undslap, ind i Rutulernes Land han

Flygter og bliver forsvaret af Turnus', sin Gæstevens, Vaaben.

Oprort Etrurien staar; i retfærdig og rasende Harme
Fordrer det Kongen til Straf under Trusel af Krig uden Varsel.

Dig nu, Æneas! jeg straks disse Tusinder giver som Forer.

Tætsluttet ligger der nemlig om Stranden en larmende Flaade;

Tegnet man fordrer til Kamp, men den aldrende Ofterpræst stedse

Holder tilbage, og Skæbnen han varslende tolker saaledes :
•.

»Udvalgte Unge fra Landet Mæonien, ældgamle Fædres
RLinddom og Blomst, I ! hvem den retfærdigste Harme nu forer

Frem imod Fjenden, og hvem nu Mezentius hidser med Vreden,

Hvilken han selv har fortjent : ej nogen Italcr har Ret til

Under Befaling at have saa mægtige Folk. I maa vælge

Fremmede Forere«. Derfor Etruskernes Hær nu paa disse

Marker har opslaaet Lejren forskrækket ved (judernes Paabud.

Tarchon sendte til mig nu Gesandter med kongelig Krone
Scepter og Værdighcdstegn, at jeg skulde til Krigshæren komme
Samt det tyrrheniske Rige mig hævde. Men Overbefaling

Nægter mig Alderdom, sløvet af Kulde og svækket af Aar, samt

Glippende Kræfter til tapre Bedrifter, Jeg vilde jo gerne

Dertil kalde min Son, hvis ikke hans blandede Herkomst,
Nemlig sal)elliske Moder, til Dels ham gjorde til indfodt,

Du, hvis Alder og Slægt det af Skæbnen er tilladt og hvem nu
Guddommen fordrer, begiv dig nu did, du Italers og Teukrers
Kækkeste Forer! Min Pallas her, min Forhaabning og Trost, jeg

Giver dig med; lad vænnet ham l)live af dig som hans Lærer
Baade til Krigsfærd og Marses besværlige Værk og at skue

= Turnus. Agylla. senere Cære, var een af de tolv etruriske Stæder. Digteren
henføres dens Anlæggelse til et lydisk Folk, fordi et Sagn lader Tyrrhenerne
nedstamme fra den lydiske Konge Atys's Son Tyrrhenus og denne indvandre i

Italien. Derfor tiltaler OtTerpræsten V. 510 de unge: I Unge fra Landet Mæo-
nien, idet Mæonien var en Del af Lydien, og Navnet overføres paa Etrurien.
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Dine Bedrifter og dig at beundre fra tidligste Ungdom.
Ham vil jeg to Gange hundred arkadiske Ryttere give,

Udvalgte unge, og Pallas af sine dig lige saa mange.«

Næppe han udtalt havde; med Ansigtet vendt imod Jorden
Sad nu Æneas, Anchises's Søn, og hans Fælle Achates

;

Sorgernes Mængde de havde sorgmodigt i Hjertet end mere
Drøftet, hvis ej Cytherea fra skyklar Himmel dem havde
Givet et Tegn. Uformodet der nemlig fra Ætheren kom et

Udslynget bragende Lyn, og det syntes som pludselig alt nu
Styrtede sammen, og Klang af Tyrrhenertrompeten igennem
Luften sig brølende spredte. De se imod Himlen; der lyder

Atter og atter et tordnende Brag. Hvor Himlen er solklar,

Se de i Skyerne Vaaben at straale i rødt gennem Luftens

Reneste Blaa samt tone ved ind mod hverandre at støde.

Alle de andre forbavses; alene Trojanernes Helt har

Lyden forstaaet og mindet Gudinden, sin Moder, og Loftet.

Derpaa han siger: »o spørg dog for alt ej. Gæsteven! hvilken

Skæbne os Varselet bringer. Jeg kaldes af Himlen, og Tegnet
Selve Gudinden, min Moder, har lovet at sende, ifald der

Forestod Krig, og at bringe til Hjælp mig volkaniske Vaaben
Hid gennem Luften.

Hvad Iq/ et Blodbad truer nu ikke de stakkels Laurenter,

Hvor slfal du bøde mig Straf dog, Turnus! hvor talrige Krigsmænds
Skjolde og Hjælme og Kroppe skal ej du i Bølgerne rulle

Thybris, Fader! Lad Slag dem nu fordre og Forbundet bryde.«

Da han nu sagt havde dette, han rejser sig op af sin Tronstol;

Først opflammer han Ilden, som ulmer paa Herkules's Altre,

Derpaa til Gaarsdagens Husgud og kunstlose Skytsguder gaar han
Munter i Sindet. Saa slagter Evander og samtidig hele

Trojas Ungdom Faar, udvalgte som Skikken det fordrer.

Derefter gaar han til Flaaden, besøger igen sine Fæller,

Vælger de tapreste ud af det samlede Tal, for at disse

Skulle i Krigen ham folge, og lader de øvrige derpaa
Sejle ad Floden tilbage, og uden at Aarerne bruges,

Glide med Strommen de ned som et Budskab til Askanius om
Faderen selv og om Tingenes Gang. Til Teukrer, som skulde

Gaa til Tyrrhenernes Marker, der gives nu Heste; Æneas
Bringes et udvalgt Dyr, som aldeles bedækkes af Løvens
Brandgule Skind, der er smykket med gyldne og straalende Kløer.

Pludselig flyver igennem den uanselige Stad nu
Rygtet, at Ryttere gik til Tyrrhenernes Konge og Kysten;
Mødre fordoble i Frygt deres Bønner, og Skrækken forøger

Gaarsdagens Husgud; den Husgud, som han ogsaa havde hædret Dagen før.

Naar Skytsguderne kaldes kunstløse, sigtes herved til de tarveligt udarbejdede



Bog VIII, V. 573-617. 173

Krigsfarens Nærhed, og Kampe man ser i et levende Billed.

Fader Evandrus tager sin Son, da han rejser, i Haanden,

Holder den fast i ustandselig Graad, og han taler saaledes:

»Dersom Juppiter gav mig de henrundne Aar nu tilbage —
Saadan som dengang jeg var, da jeg forst under selve Præneste

Sejrrig nedslog Hæren og opbrændte Dynger af Skjolde,

Sendte Kong Erulus selv med min Hojre til Tartara, ham, hvem,

Dengang han fodtes, hans Moder Feronia havde med trende,

Skrækkeligt lyder det, Sjæle begavet og tredobbelt Værge;

Tre Gange maatte han dræbes, og dog tog denne min Hojre

Alle hans Sjæle, og denne ham afforte alle hans Vaaben —
Ej losrives jeg skulde, min Son ! fra dit dejlige Favntag,

Aldrig Mezentius skulde, forhaanende Naboens Hoved,

Ha\e med Sværdet forovet saa talrige grusomme Drab og

Staden et saadant Antal af Borgere ranet ved Doden.

Eder, I Guder! og dig, som er Gudernes hojeste Styrer,

Juppiter! bonligt jeg beder: o hav dog Medlidenhed alle

Med den arkadiske Konge og bønhor Faderens Bonner:

Hvis eders Guddom og Skæbnen mig Pallas gengiver uskadt.

Hvis jeg skal levende se ham og mode ham, beder jeg her om
Livet, og villigt enhver som helst Lidelse bære jeg skal da;

Truer du derimod, Lykke! med nogen forfærdelig Skæbne,

Lad mig da nu, ja nu, faa Ende paa Jordlivets Kvaler,

Medens min Sorg kun er tvivlsom og Haabet om Fremtiden uvist,

Medens jeg, kæreste Son! du min sildige Alderdoms Stotte,

Holder dig trykket til Brystet, at ikke det tungeste Budskab

Bringer mit Øre et Dodssaar. »I Afskedsstunden han talte

Dette og sank saa sammen, og Tjenerne bar ham til Hjemmet.

Ud af den aabnede Port vare netop Rytterne dragne.

Mellem de første Æneas, og trofast ham folger Achates,

Derpaa de fornemste andre Trojanere; midt i sin Skare

Pallas prunkende rider i Kappe og indlagte Vaaben

:

Ret som naar Morgenens Stjerne, bestænket af Storhavets Bølge,

— Stjernen, som kærest er Venus af alle de lysende Stjerner —
Hæver sit hellige Hoved paa Himlen og opløser Mørket;

Frygtsomme Modre i Angest fra Murene følge med Blikket

Skyen, som rejses af Støvet, og Skaren, der funkler af Kobber.

Hine bevæbnede ile ad Krat, hvor Vejen til Maalet

Viser sig nærmest; der raabes, og Hestenes dundrende Hovslag

Ryste den støvende Mark under Rytternes sluttede Skare.

Lige ved Floden, som løber ved Gære, der ligger en Lund, som
Vidt om bleven er hellig ved Fædrenes Ærefrygt; Lunden
Omslutte skraanende Bakker fra samtlige Sider og rundt de

Kredse tungsindigt med Gran. Der fortælles af Rygtet, at denne
Lund og den festlige Dag af de gamle Pelasger, som fordum

Billeder. Feronia, en gammelitalisk Gudinde, der særlig dyrkedes i Etrurien
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Boede forst i Latinernes Land, blev viet Silvanus,

Guden for Marker og Kvæg. Tyrrhener og Tarcho nu havde
Ikke ret langt herfra deres Lejr opslaaet, og Stedet

Gjorde den tryg, og man oppe fra Toppen af Bakken nu kunde
Skue den samlede Hær, som var lejret paa udstrakte Marker.

Herhen Fader Æneas nu gaar med de unge, som bleve

Valgte til Krigen, og trætte de sørge for Heste og Lemmer.

Mellem ætheriske Skyer Gudinden, den straalende Venus,

Kom nu med Gaven. Da Sønnen hun langt fra skuer alene

Her i en afsides Dal ved den kølige Flod, hun med disse

Ord tiltaler ham, villig endogsaa hun gaar ham i Møde:
»Her er den lovede Gave, min Søn ! udarbejdet med sindrig

Kunst af min Mand, at du ej skal betænke til Kampene snart at

Æske de stolte Laurenter og selve den fyrige Turnus.«

Saaledes talte Cytheras Gudinde og favnede Sønnen;
Ligefor under en Eg hun saa lagde de straalende Vaaben.
Glad ved Gudindens Gave og saadan Skønhed han ikke

Kunde sig mætte ved Synet, men vender sit Øje til alle

Enkelte Dele, beundrer og drejer med Hænder og Arme
Hjælmen, som udspyr Ild, og den skrækindjagende Hjælmbusk,
Sværdet, som truer med Død, og det rødlige, mægtige, stive

Harnisk af Malm — som den blaalige Sky, naar den flammer i Solens

Straaler og vidt hen kaster et Genskin — derpaa de lette

Benskinners lutrede Guld og Elektrum og Spydet desuden
EndeHg Skjoldet og dettes med Ord uforklarlige Indhold:

Her var Italiens Magt samt Romertriumferne nu af

Ildguden smedet, som ikke var ukendt med varslende Udsagn
Eller om kommende Tider ukyndig, og hist var den hele

Slægt, som engang skulde avles af Askanius, og en Række
Kæmpede Krige. Og skildret han havde, hvorledes Ulvinden,

Efter at Fødselen nylig var endt, havde lagt sig i Marses

Grønnende Hule, og begge de legende Tvillingedrenge

Hænge om Yveret uden at frygte og Moderen die;

Denne har bøjet tilbage sin smidige Hals og for begge
Kæler hun vekslende, medens hun Kroppene former med Tungen.
Tilføjet havde han Rom lidt længere borte, tillige

Sabinerindemes lovløse Rov fra Tilskuerpladsen,

Dengang man endte de store circensiske Lege, og derpaa

Kampen, som pludselig rejstes paa ny mellem Romulus's Folk og
Oldingen Tatius sammen med alle de strenge Kurenser,

som Markens Gudinde. Tvillingedrenge: Romulus og Remus. Sabiner-
indemes Rov fandt ikke Sted under de store circensiske Lege, men under
den af Romulus indstiftede Fest Consualia d. i8de August til Ære for Neptunus.
Denne Fest gik under Tarkvinius Priskus over til circensiske Lege. Tatius,
Sabinernes Anfører og Romulus's senere Medregent. Kurenserne, Indbyggere
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Bagved, efter at Krigen de bilagt havde, de samme
Konger bevæbnede staa foran Juppiters Alter og holde

Skaale til Ofring, og Grisen er slagtet, og Forbundet sluttes.

Sprængt have længere borte de hidsede Firspand aldeles

Metius — staaet ved Ordet du skulde. Albaner! — og Tullus

Slæber den svigende Mands Indvolde ad Skoven, og Tjornc

Dugge af Blodstænk. Ogsaa Porsenna befaler at tage

Atter imod den fordrevne Tarkvinius; Byen han trænger

Haardt med en kraftig Belejring, og rask Æncaderne gribe

Sværdet til Frihedens Værn. Ja man kunde ham skue, hvorledes

Opfyldt af Harme han stod som en truende Mand, da en Kokles

Havde den Dristighed Broen at bryde aldeles, og der})aa

Klolia l)r()d sine Lænker og svommedc ude i Floden.

Oven i Skjoldranden stod den tarpejiske Klippes Bevogter

Manlius foran Templet og holdt Kapitoliums 'J'inde;

Kongsgaardcn strutter i Friskhed med sine romuliske 'lagstraa,

Buegangsrækken i Guld gennemHagrer den solverne Gaas for

Budet at bringe, at her vare Gallerne lige ved Tærsklen

;

Galler sig nærme ad Krattet, og Adgangen holdt de til Borgen

Under et dækkende Værn fra Nattens beskyttende Morke.

Haaret er gyldent, og Dragten er gylden ; de straale i lyse

Stribede Kapper, og Guld omslynger de snehvide Halse,

Alpiske Jærnspyd svinge de alle i Haanden, men tvende.

Aflange Skjolde de bære, som Legemet ganske bedække.

Udhamret havde han hist omhoppende saliske Præster,

Nogne Lupercer og spids oplobende Huer med Uldtop,

Himmelens hellige Skjolde og ærbare Kvinder, som kydske

Fore paa gyngende Vogne de hellige Kar gennem Byen.

Fjernt det tartariske Rige han afbilder ogsaa med Dises

Mægtige Porte, Forbrydelsens Straf samt dig, Katilina!

Du, som er fastnaglet hojt paa en truende Klippe og angstfuld

Bæver for Furiers Blik, og de afsides Fromme, som Kato

i Sabinernes gamle Hovedstad Kures. Metius Suffetius, Albanernes Hærfører,

begik Forræderi mod Tullus Hostilius hvorfor denne lod liam Ijinde mellem
hre Vogne og saaledes sønderrives. Porsenna, Etruskernes Konge, belejrede

Rom for at genindsætte den fordrevne Konge Tarkvinius Superbus. Horatius

Kokles forsvarede alene Tiberbroen, og Klolia, en romersk Jomfru, som var

given som Gidsel, svommede med en Del af de andre givne Jomfruer tilbage

over Tiberen. Manlius er M. Manlius Kapitolinus, som frelste Kapitolium for

de senoniske Gallers Angreb, men senere, fordi han anklagedes for at ville

svinge sig op til Hersker, blev styrtet ned af den tarpejiske Klippe Templet
er den kapitolinske Juppiters Tempel, og Kongsgaarden med det romuliske

Tagstraa er den romuliske Hytte paa Kapitolium, hvis Tag i Volkanus's Arbejde
skinnede frisk som nyt. Saliske Præster ere her de tolv til Mars inilviede

Præster, som indsattes af Numa Pompilius for at bevogte det ene hellige him-

melfaldne Skjold, til hvis Beskyttelse der var forfærdiget elleve andre aldeles

lignende. I- upe roerne vare Pans Præster, som paa hans Fest Lupercalia klædte
i Gedeskind gik gennem Byen fra Pangrotten ved den palatinske Hoj. Denne
Kultus indfortes af Evander og blev optagen af Romulus. Fjernt det tar-

tariske Rige: altsaa i den nederste Skjoldrand ses D ise s (Plutos) Porte, som
efter Digterens Fremstilling tænkes at føre fra Orkus ind i Tartarus. Kato er
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Dommer retfærdigt. I Midten et Billed af Havet i Opror
Viser sig g}'ldent, men Vandet dog skummer med graalige Bølger,

Medens i straalende Sølv Delfinerne rundt om i Kredse
Feje med Halerne Bølgen og skære den skummende Brænding.
Inde i Midtrummet kunde man skue de kobberne Flaader,

Aktium-Magterne, skue, hvorledes det hele Leukate
Bruser af kampordnet Somagt, og Bølgerne lyse i Guldglans.

Her staar Cæsar Augustus, der fører til Kampen Italer

Sammen med Fædre og Folk og de store beskyttende Guder,
Højt paa sin Bagstavn, begge hans Tindinger lyse med tvende

Straalende Flammer, og oppe paa Issen den fædrene Stjerne

Skinner i Glans, og paa Fløjen med gunstige Vinde og Guder
Knejser Agrippa paa Flaaden, han fører; som stolteste Sejrstegn

Bære hans Tindinger Kronen med straalende Snabler af Skibe.

Fulgt af barbariske Tropper og spraglede Vaaben og sejrrig

Kommer Antonius hist fra de østHge Folk og den røde

Strand og paa Flaaden han fører Æg)^pten og selv Orientens

Kraft og det fjerneste Baktra, og ham den æg}^ptiske Hustru
Følger, o Skændsel! De alle paa eengang storme nu frem, og
Havet, som oprøres vældigt af Aarernes Drag og af Flaadens

Tredelte Snabler, forvandles til Skum. De til Dybet maa søge.

Tro man jo skulde, at hel løsrevne Cyklader paa Havet
Svømmede om, eller ogsaa at skyhøje Bjærge mod Bjærge
Stødte, med saadan Vælde man Bagstavnstaarnene stormer.

Brændende Hamp udkastes med Haand, fra Maskinerne flyver

Jærn, og af Blod den neptuniske Mark nu begynder at rødme.
Midt inde Dronningen kalder sin Hær med den hjemlige Sistrum;

Ikke hun skuer endnu de forfølgende Tvillingeslanger.

Alle Slags Gudeuhyrer og selve den Gøer Anubis
Møde med fjendtlige Vaaben Neptunus, Minerva og Venus;
Mavors raser i Midten af Kampene, mejslet i Jærnet,

Grulige Direr fra Luften, og Tvedragtsgudinden i Glæde
Gaar med itureven Dragt, og Bellona sin blodige Svøbe

den yngre M. Porcius Kato, som havde Tilnavnet Uticensis, og som paa Grund
af sin Retfærdighed og sine strenge Sæder blev sat til Dommer i Underverdenen
(Minos, Rhadamanthus og Æakus ere Dommerne). Leukate var et Forbjærg paa
Øen Leukadia,' der ligger i det ioniske Hav ikke langt fra det akarnaniske For-
bjærg A k t i u m, hvor Antonius's og Augustus's Flaader mødtes. HansTindinger
lyne o. s. v. : Hjælmen straaler om hans Tindinger og paa denne den fæ d rene =
juliske Stjerne. Ved denne menes en Komet, som viste sig paa Himlen kort
efter Augustus's Død i syA- Dage og antoges som Tegn paa hans Optagelse i

Himlen. M. Vipsanius Agrippa fik som Belønning for sine Sejre til Søs (ved
Mylæ og Naulochus) den saakaldte corona navalis. Antonius kom fra Krigen
mod Parlherne og Armenierne og ledsaget af Kleopatra. Bagstavnstaarnene';
Antonius skal først have anbragt saadanne. Sistrum; et Instrument, som brugtes
ved den ægyptiske Isisdyrkelse og gav en klaprende Lyd. Bruges her som for-

agteligt Udtryk, som f. Eks. Rangle. Forfølgende Slanger: to Slanger i

ophøjet Arbejde paa Gudinden Minervas Ryg. Anubis, en ægyptisk Gud. der
fremstilles med Hundehoved og særlig var Jagtens Gud. Di rerne = Furierne
deltage her i Kampen fra Luften som hos Homer Erinyerne. Bellona, Marses



Bog Vlir, V. 723- 75«- 177

Svinger i Folge med hende. Den aktiske Guddom Apollo

Ser det fra Bjærget og spænder sin Bue, og skrækslagen flygter

Hele Ægypten ug Inder, Sabæer og alle Araber,

Selv ogsaa Dronningen synes at paakalde Vinden og hejse

Sejlet og snart saa til Fart sine slappede Tove at stramme:

Bleg ved den kommende Død og i Blodbadets Midte hun var af

Ildguden bildct at fare paa Bolgerne bort for Nordvestvind.

Ligefor skuer man Nilen i Sorg i sit Legemes Vælde,

Barmen den aabner og kalder med hele sin Klædning de slagne

Ind i sit blaalige Skod og de skjulrige bugtede Arme.

Fejrende trende Triumfer paa eengang Cæsar nu korer

Ind i den romerske Stad; et udodeligt Lofte til alle

Landet Italiens Guder han indvier: over den hele

Stad trehundrede store og pragtfulde Templer. Af munter

Glæde og Lege og Klap det i Gaderne toner, i alle

Templer er Kor der af Kvinder og Altre i alle, og foran

Altrene Jorden er ganske bedækket med slagtede Ungkvæg.

Selv paa den snehvide Tærskel ved Fobus's straalende Tempel

Sidder han; Folkenes Gaver han mønstrer og hænger paa Templets

Prunkende Døre dem op ; de besejrede Folkeslags lange

Række sig viser i Sprog som i Klædernes Form og i Vaaben

Lige forskellige. Her var af Mulciber bildet Nomaders
Slægt og ubæltede Afrer og hist saa Geloner med Bue,

Karer, Leieger, Kufrates, som ruller med blidere Bolger,

Derpaa fra \'erdenens Ende Moriner og Rhenus med tvende

Horn, utæmmede Daher og Broens Foragter Araxes.

Dette paa Moderens Gave, Volkanus's Skjold, han med Undren
Skuer; han Emnerne kender jo ikke, men Billedet glæder:

Op paa sin Skulder han tager sin Efterslægts Ry og dens Skæbne.

Søster, Krigsgudinden, havde i Rom el berømt Tempel. Fra Bjærget. Apollo

havde et Tempel paa det aktiske Forbjærg. Trende Triumfer: over Dal-

matien, paa Grund af Slaget ved Aktium og over Alexandria ; Fesien varede tre

Dage. Føb us' s Tern p el er det palatinske Apollotempel. M ulci be r : Volkanus.

Nomader ^ Numider. Digteren sigter til de afrikanske Tropper, som vare i

Antonius's Hær. Udtrykket ubæltede betegner de omtalte Folks Blødagtighed.

Lelegerne: et pelasgisk Folk, der boede spredt i Lilleasien og Grækenland.
Ka rerne i Lilleasien syd for Lycien, Gelonerne, et skythisk Folk omkring
Borysthenes. Euf rates ruller med blidere Bølger som Tegn paa, at Folkene
her nu ere komne under Kejser Augustus's Herredømme. Morinerne: et

Folk i Gallien ved Rhinen. Ved Udtrvkket med tvende Horn sigtes vel til

selve Rhinen og dens vestlige Arm Vaal. Daherne: et skythisk P'olk ved det

kaspiske Hav. Araxes en Flod i Armenien, som flyder med en saa rivende

Strøm, at en Bro ikke kunde bygges. De ovenfor nævnte Folk repræsentere de
tre Triumfer.

12
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JVl edens nu dette paa langt bortfjernede Steder sig tildrog

Ned den satumiske luno fra Himmelen sendte sin Iris

Til den behjertede Turnus. Tilfældig han sad i den gamle
Fader Pilumnus's Lund i den hellige Dal, og for ham nu
Aabnede Thaumas's Mø sine Rosenlæber og sagde:

»Turnus! hvad aldrig en Gud havde Mod til at love paa Bøn dig.

Dette den rullende Dag har dig frivillig givet. Æneas
Dragen er bort fra sin By sine Fæller og Flaaden og søger

Kongen Evandrus's Hjem paa Palatium. Ja, han er hermed
Ikke tilfreds; han er gaaet til Korythus's yderste Stæder,

Hvor han den lydiske Hær udruster af samlede Landfolk.

Vakler du? Nu er det Tid til at kalde paa Heste og Vogne.
Bort med al Nølen; i Røre du Lejren maa bringe og tage.«

Talt, og hun svæver mod Himlen paa vuggende Vinger, og under
Skyernes Lag hun saa danner i Flugten den vældige Bue.

Ynglingen hende nu kender, og Hænderne strækker han begge
Op imod Himlen og taler saaledes til hende, som flygter:

»Iris, du Himmelens Pryd ! hvem sendte dig baaren paa Skyer
Ned til vor Jordr Hvorledes er pludselig Luften saa solklar?

Himmelen ser jeg spalte sig ganske og Stjernernes Hær at

Svæve paa Tinden. Et Varsel af saadan Storhed jeg følger.

Hvem du end er, som mig kalder til Vaaben.« Han talte saaledes,

Pilumnus og Pikumnus vare gammelitaliske Guddomme, som beskyttede Ægte-
skabet og de smaa Børn; Pilumnus berøres oftere af Digteren som hørende til

Turnus's .Stamfædre. Thaumas's Mø = Iris, der var en Datter aj Thaumas

;

hun er Regnbuens Gudinde og Gudernes Sendebud. Hjem paa Palatium:
Kongestaden Pallanteum. Korythus er tidligere omtalt som Grundlægger af

Staden Korythus (senere Kortona) i Etrurien smig. HI V. i86. Lydiske Hær,
fordi Tyrrhenerne i Etrurien efter et Sagn vare benævnede efter den lydiske
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Gik saa til Bolgen <jg oste af Vovernes Toppe lidt Vand, og

Bønligt til Guderne had han, og Lofter han sendte til Himlen.

Snart nu don samlede Hær gik frem ad de udstrakte Marker

Rigt udstyret med Heste og guldindvirkede Klæder;

Fortrojipen forte Messapus og Bagtroppen Tyrrheus's Sonner;

Feltherren Turnus var midt i sin Hær: lig (ianges, der strømmer

Larmlos frem med sit Vand fra de syv stilfærdige Floder,

Filer som Nilen, der drager sin frugtbargørende F"lod fra

Markerne atter tilbage og skjuler sig nede i Lejet.

Pludselig Teukrerne se, at en Støvsky hvirvler sig sort, og

L'd over Markerne Mørket sig breder. Nu raaber Kaikus

Først fra det modvendte Taarn: >I Borgere! hvad for en Masse

Ruller i kulsort >h)rke sig hist? Bring Vaabnene hurtigt I

Frem nu med Sværdene, op nu paa Murene! Fjenden sig nærmer.«

Samtlige Teukrer sig skynde ad Portene ind under vældig

Larm, og de Voldene fylde. Den vaabenerfarnc Æneas
Havde ved Bortrejsen nemlig befalet, at dersom der skulde

Møde imidlertid noget, saa maatte de ikke paa Marken

Stole og ej sig fordriste til Kanijic i ordnede Rækker;

Lejren de skulde kun sikre og Byen beskytte ved Volden.

Altsaa endskønt de af Vrede og Skam anspores til Kampen,
Lukke de Portenes Værn, og de adlyde Ordren; i Vaaben

Vente fra Taarnenes Rum de paa Fjenden. Men Turnus \ar faret

Hele sin langsomme Skare forbi, ledsaget af tyve

Udvalgte Ryttere ses han uventet for Byen. Han rider

Thraciens spættede Hest og bedækkes af Hjælmen, som gylden

Pranger med blotlrød Busk. »Hvem«, raaber han, Vnglinge! forst nu

Frem imod Fjenden med mig?« Og han svinger sit Spyd og det slynger

Højt op i Luften som Kampens Begynden, og stolt han paa Marken
Sprænger saa ind. Ham høre hans Fæller med jublende Raab og

Folge med skrækkelig I,arm; over Teukrernes sløvede Hjerter

Undres de højligt, at ikke nu Nhijndene ilte til aaben

Mark og dem mødte med Vaaben i Hænder men holdt sig i Lejren.

Ophidset Turnus til Hest udspejder nu Murene rundt og
Søger ad afsides Steder en Adgang. Ligesom Ulven,

Naar den er ude paa Lur ved en vrimlende Fold, og den døjer

Storme og Regn, og den tuder om Stien, naar Midnat er svunden.

Lammene derimod trygge om Mødrene bræge, mens vild og

Grum hin fnyser i Harme mod dem, som ej ses, og den længe
Samlede rasende Sult og den blodtørre Strube den piner:

Saaledes opflammes ogsaa Rutulerens Harme, imedens
.Mure og Lejr han beskuer, og Smerten ham brænder igennem
Benenes Marv: hvorledes han dog skal Adgangen prove,

Jage fra Volden de hist indesluttede Teukrer og ud dem

Kong .\tys's Søn Tyrrhenus og indvandrede i Italien. Messapus se 7de Bog
V. 725. Tyrrheus's Sønoer se 7de Bog V. 513.
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Drive paa Marken. Han sprænger til Flaaden, som laa ved den ene
Side af Lejren i Skjul omgiven af Dæmning og Flodens
Bølger, og fordrer saa Brand af de jublende Fæller, og hidsig

Selv han bevæbner sin Haand med den brændende Gran. De med Iver

Tage paa Værket nu fat. Den nærværende Turnus dem ildner;

Alle med ulmende Brande sig ruste, og Baalene plyndres;

Rygende Fyr udbreder et kvalmende Lys og Volkanus
Kaster mod Himlen en Ild, der er blandet med glødende Emmer.

Muser! fortæl dog, hvem der af Guderne afvendte den for

Teukrerne farlige Brand og fordrev Ildhavet fra Flaaden.

Gammel er Troen paa Sagen, men Rygtet den stedse bevarer.

Straks da Æneas begyndte at hugge paa Frygiens Ida
Tømmer til Flaaden og gjorde sig rede til Fart ad de dybe
Have, der siges at du, Berecyntia! Gudernes Moder,
Udtalte følgende Ord til den mægtige Juppiter: »opfyld

Søn! som Olympens Behersker en Bøn, som din kærlige Moder
Fremfører her. I en Række af Aar har jeg elsket en Granskov;
Øverst i denne der fandtes en Lund, hvor Ofre man bragte.

Hyllet i Skygge ved mørk Bjærggran samt Stammer af Ahorn.

Denne med Glæde jeg gav den dardaniske Yngling, som dengang
Manglede Flaade, men her en beklemmende Angest mig holder

Ganske bekymret. Befri mig fra Frygten og lad nu en Moder
Opnaa dette ved Bøn, at de ikke besejres af nogen
Skade, som lides paa Farten, og ikke af hvirvlende Storme,

Lad det nu tjene til Gavn dem, at her de paa Bjærgene fodtes.«

Hende da svarede Sønnen, der omdrejer Himmelens Stjerner:

»Hvorhen, Moder! vil Skæbnen du bøje, og hvilken Begæring
Stiller du ikke for disse? Skal Skibet, som dødelig Haand har

Bygget, nu have udødehg Ret? Skal Æneas nu sikker

Gaa i de usikre Farer? Og hvem er af Guderne saadan

Magtfylde tilstaaet? Nej, naar Farten er endt, og de naa til

Maalet og Havnen engang i Ausoniens Land, vil jeg tage

Dødelig Form fra dem alle, saa mange som slippe fra Bølgens

Favntag og bringe Dardaniens Helt til laurentiske Marker,

Byde dem ligesom Nereus's Børn Gaiatea og Doto
Kløve med Brystet som Havets Gudinder de skummende Bølger.«

Dette han sagde og Ordet besvor ved sin stygiske Broders

Vande og Bredder af Strømme, der syde med Beg og med sorte

Bundløse Svælg, og ved Nikket han ryster det hele Olympus.

Nu var den lovede Dag alt kommen, og Pareerne havde

Udfyldt Tiden, som skulde forløbe, da Turnus's Frækhed

Berecyntia ^ Cybele, den idæiske Moder, Gudernes Moder, som særligt

dyrkedes paa det frygiske Bjerg Berecyntus og I da bjerget ved Troja. Nereus's
Børn. Havguden Nereus, Søn af Oceanus og Tethys, var gift med Doris og
Fader til Nereiderne =: Havnymferne. Stygiske Broder ^=. Underverdenens
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Mindede Moderen om, at hun maatte nu Brandene drive

Bort fra de hellige Skibe. Og forst der for Ojncnc straalte

Pludseligt I.ys, og fra Østen der saas da en uhyre Sky, som

Tværs over Himmelen lob med idæiske Kor, og der lod en

Skrækkelig Rost gennem Luften, som kom til Rutulers og Troers

Samtlige Stridsmænd: ængst eder ikke, I Trocr! for mine

Skibe ut værge og væbn ej Haanden, thi for skal det gives

Turnus at opbrænde Havet end her mine hellige Graner,

(laa kun loste af Baandet, ja gaa kun, I Havets Gudinder

!

Moderen byder det«. Straks hver Bagstavn river sit Tov fra

Modbredden los, som Delfiner de Snablerne dykke og søge

Havenes Dyb, men der hæver sig herfra, sælsomt at skue.

Selvsamme Antal af Møer, og hen over Havet de ile.

Alle Rutuler forbavses i Sjælen, og selve Messapus

Skrækkes, og Spandet er sky ; ja den dumpt henrullende Flodstrom

Standser i Farten, og selv Tiberinus kalder sin Fod fra

Havet tilbage. Men ikke forlod dog Selvtillid her den

Dristige Turnus; han rejser endogsaa Modet med Ord, ja

Skænder tillige i Vrede: »Trojanerne Særsynet gælder;

Juppiter selv har berøvet dem deres sædvanlige Hjælp, og

Ikke Rutulernes Ild eller Vaaben de vente. Uvejbar

Havet for Teukrerne altsaa er blevet, og slet intet Haab om
Flugt er tilbage; af Udsigt til Redning er Halvdelen svunden.

Landjorden nemlig er under vor Magt ; thi tusindvis storme

Frem de italiske Folk nu i Vaaben. Og Gudernes Svar om
Skæbnens Bestemmelser, dersom nu Frygerne prale med disse,

Skrække mig ikke, thi nok er der ydet til Skæbnen og Venus:

Treernes Folk har jo naaet Ausoniens frugtbare Marker.

Selv har jeg ogsaa en Skæbne for mig: det forbryderske Folk at

Udrydde ganske paa Grund af min ranede Brud, og en saadan

Smerte har ikke alene Atriderne folt, og Mycene
Ej har alene haft Ret til at gribe til Vaaben. At være
Fengang gaaet til Grunde aldeles, er nok. Ja det burde

Nok have været for disse at synde i Fortid og hade
Fremtidig inderligt næsten det samtlige Kvindekon. Her nu
Finde de Modet i Tillid til Plads mellem Voldes og Graves

Sinkende Værn, skont lidet de virke til Døden at hindre.

Se de da ikke, at Muren om Troja, som selve Nei)tunus

Havde dem bygget, blev Rov for et Ildhav ? Udvalgte Unge

!

Hvem er beredt til med Jærn nu at nedrive Volden og trænge

Sammen med mig ind i Lejren, som skælver af Frygt. Jeg behover

Ikke Volkanus's Vaaben ej heller et Tusinde Skibe

Pluto. Idæiske Kor - F'alget, som plejede i Skyerne at ledsage Cludemoderen
Cybele smig. Note S. 47. Atriderne og Mycene; Digteren sigter i il Helenas
Bortforelse og det derved bevirkede Tog mod Troja. At være eengang gaaet
til Grunde er nok; disse Ord udtales som en tænkt fremmed Indvending, der
saa besvares af Turnus. Volkanus's Vaaben =; saadanne \"aat)en, som
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Her imod Teukrer. Lad ikkun Etruskernes samlede Hære
Straks sig forene med disse som Fæller. Lad ikke dem frygte

Mørkets umandige Svig, lad os ikke os gemme i Hestens

Bug som et Skjul; nej, aabent ved højlys Dag har bestemt jeg

Muren at kredse med Ild. Jeg vil ikke bevirke, at disse

Tro, at de gaa mod Danaer i Kamp og Pelasgernes Ungdom,
Hvem jo en Hektor lige til tiende Aar kunde standse.

Altsaa I Mænd! da jo gaaet er Dagens bekvemmeste Del, saa

— Hvad der er ene tilbage nu — plej eders Legemer glade

Over den udforte Daad, vær rede og vent eder Kampen.«
Hvervet imidlertid gives Messapus at stille ved alle

Portene Vagter paa Post og at omkredse Staden med Vagtblus.

Fjorten Rutulere vælges, som skulle i Vaaben med Mandskab
Vogte paa Murene, hver ledsaget af hundrede Unge

;

Alle de straale i Guld og med glimrende purpurne Hjælmbusk.
Disse fordele sig, holde afvekslende Vagt, og i Græsset

Ligge de slængte og glædes og hælde de kobberne Vinkar;

Baalene glimte, og Legen forkorter den søvnløse Vagtnat.

Troerne se alt dette fra Toppen af Volden og vogte

Muren i Vaaben, tillige de ængsteligt Portene mønstre,

Bringe de forreste Værn i Forening med Volden ved Broer,

Skaffe saa Vaaben til Veje. Den djæn-e Serestus og Mnestheus
Trænge paa Værket, thi Fader Æneas bod, at de skulde.

Dersom en Fare dem kaldte, hans Krigshær styre og have
Øverste Magt over alt. Paa Murene ligger den hele

Hær nu som Vagt, og ved Loddet er Faren fordelt, og de gøre

\'ekslende Tjeneste hver efter Hvervet, der særligt er anvist.

Vogter ved Porten og dristigst af alle i Kampen var Nisus,

Hyrtakus's Søn, hvem Jagtens Udoverske Ida Æneas
Havde som Ledsager sendt ; han var rask til at svinge sit Spyd og
Sende sin hurtige Pil, mens Euryaliis ved hans Side

Stedse ham fulgte. Af alle Æneas's Folk og af dem, som
Bar Trojanernes Vaaben, var ingen i Skønhed hans Lige

;

Ungdommens tidligste Blomst bar Knosen paa skægløse Kinder:

Selvsamme Kærlighed bandt dem, og sammen de fulgtes i Krigen,

Denne Gang delte de ogsaa ved Porten den selvsamme Vagtpost.

Nisus siger: »mon, Euryalus ! det er Guder, som bringe

Saadan Kamplyst i Sjælen os, eller utæmmelig Lyst, som
Bliver til Gud i enhver? Min Sjæl allerede har længe
Tænkt paa en Kamp eller eet eller andet at gøre men stort, og
Ikke med fredelig Ro den vil nøjes. Du ser jo nu, hvilken

Tillid Rutulerne have til Sagen : kun enkelte Vagtblus

Glimte, de sorgløse ligge i Søvn og ved Vinen, og vidt om

Volkanus smedede til Achilles. Nisus og Euryalus omtales Bog V, V. 317
flgd. Ida er vel en Skovnymfe.
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Hersker der Stilhed. Hor fremdeles, hvad her jeg nu drofter,

Hvilken Beslutning der stiller sig frem for min Tanke. De fordre

Alle nu, Fædre og Folk, at Æneas hentes og Mænd der

Sendes for rigtig Besked os at bringe tilbage. Ifald de

Love hvad selv jeg vil bede for dig — thi mig er min Gernings

Ry jo tilstrækkelig Lon — saa tror jeg, at Vej jeg kan finde

Hist under Hakken til Muren, som kredser den Stad Pallanteum«.

Euryalus her studser og gribes af brændende Lyst til

Saadant Ry, og han straks tiltaler sin ivrige Fælle :

»Altsaa vil undgaa du, Nisus! at medtage mig som din Ven i

Store Bedrifter: Skal sende jeg ene dig bort til en saadan

Fare ? Saaledes har ikke min krigsvante Fader Ofeltes

Opdraget mig, der har levet min Barndom mellem argolisk

Rædsel og Trojas Trængsel, og aldrig har sammen med dig jeg

Handlet paa saadan Maade. Jeg fulgte den ædle Æneas,

Ogsaa hans seneste Skæbne, og her er en Sjæl, som foragter

Livet og tror, at en Hæder som denne, du soger, er billigt

Købt for et Liv.« »Nej,« svarer ham Nisus, »jeg frygtede intet

Saadant af dig, og jeg kunde det ikke med Rette, saa sandt nu

Enten den vældige Juppiter selv, eller hvem der af Guder
Skuer med gunstige Ojne paa dette, mig bringer i Jubel

Atter tilbage til dig. Men ifald dog — hvad du jo hyppigt

Ser i en Fare som denne — en Gud eller Hændelse drager

Ind mig i Ulykken, onsker jeg, du er i Live; din Alder

Mere fortjener at leve. Der være maa een, som kan lægge

Ned mig i Graven, hvis ellers mit Lig bliver frelst ud af Kampen
Kiler med Guld loskobes, og — dersom mig Lykken det nægter.

Ligesom ofte — kan give mig, selv om jeg ej er til Stede,

Gravstedets Ære og bringe mit Dodsofifer. Aldrig desuden

Onsker jeg Aarsag til Sorg for din Moder at være, den Stakkel,

Hun, som af talrige Modre alene jo havde det Mod at

Folge dig hid og ej valgte den store Acestes's Mure.«

Hin dog siger: »forgæves du intetbetydende Grunde
Fremforer her, min Beslutning er fast, og den viger ej Pladsen.

Lad os nu skynde os.« Vagten tillige han vækker, og andre

Komme i Stedet, for Hvervet at passe; han Porten forlader,

Gaar saa i Folge med Nisus, og begge de opsoge Prinsen.

Over den udstrakte Jord nu de ovrige levende Væsner
Lette ved Sovn deres Sorger og Hjerter, som glemme Besværen,

Medens de udvalgte unge, de første af Teukrernes Helte,

Holde Forsamling om Riget og alle dets farlige Forhold,

Hvad der skal gøres og hvem til Æneas sendes som Budskab.

Bærende Skjoldet paa Armen og støttede op til de lange

Spydstænger staa de paa Marken i Lejrpladsens Midte. Da bede

Ivrigt Nisus og Euryalus om straks at forundes

Adgang, Sagen var vigtig, og Tidssi)ildcn vilde sig lønne.

Forst modtager lulus de fyrige Mænd og befaler
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Nisus at tale, og Hyrtakus's Søn nu begynder saaledes

:

»Hør os med gunstige Sind, Æneader! bedøm ej et Forslag

Efter vor Alder. I Sovn og ved Vinen Rutulerne ligge

Tavse og sorgløse; selv vi et Sted have fundet til Listen

Aabent paa Dobbeltvejen ved Porten, som Havet er nærmest;

Afbrudt er Baalenes Række, og Røgen mod Himlen sig kulsort

Hæver, og give I Lov os til Lykken at bruge og søge

Hin pallanteiske Stad og Æneas, I skulle da snart her

Se os tilbage med Bytte, vi tog efter frygteligt Blodbad.

Vejen vil ikke os skuffe paa Vandringen; medens vi nemlig

Færdedes stadig paa Jagt, have set vi den forreste Del af

Staden fra Dalenes Skygge, og Floden vi kende fuldstændigt«.

Tynget af Alder men moden af Aand udbryder Aletes:

»Fædrene Guder, som stedse vort Troja i Varetægt holde!

Altsaa Teukrerne ganske at udrydde agte I dog ej.

Siden I frembragt have saa kraftige Ynglingehjerter,

Saadant Mod — under Talen han tog deres Hænder og lagde

Haanden paa Skuldrene, medens han væder med Taarer sit Ansigt,

Hvilken tilstrækkelig værdig Belønning, I Mænd ! kan der tænkes

Given for saadan Daad? Men den skønneste skænke vil sikkert

Guder og egen Bevidsthed, og snart vil den fromme Æneas
Tilføje andre, og aldrig vil Ynglingen Askanius jo

Glemme at mindes en saadan Fortjeneste.« Denne nu siger:

»Jeg, hvis Velfærd beror paa min Faders Tilbagekomst ene,

Nisus! kalder de store beskyttende Guder til Vidne
Ogsaa vor Stamfaders Husgud og selve den ældgamle Vestas

Inderste Rum: jeg mit Haab og min Lykke vil lægge i eders

Hænder alene; saa kald nu min Fader tilbage og gengiv

Atter mig Synet af ham; naar ham jeg har faaet, er intet

Truende mere. Til hver nu af eder jeg give vil tvende

Bægere, drevne af Sølv og med ophøjet Arbejde, hvilke

Fader har faaet, da Staden Arisba han tog, og saa tvende

Trefode, tvende Talenter af vægtfuldt Guld og en gammel
Kumme, som skænket er bleven af Dido, Sidonerinden.

Hvis det mig lykkes at tage Italien sejrrig og vinde

Sceptret og afgøre Byttets Fordeling : du saa jo paa hvilken

Hest og i hvilken Rustning den guldomstraalede Turnus
Mødte til Kamp, den Hest samt Skjold og den blodrøde Hjælmbusk
Tager fra Loddet jeg bort som Belønning, der straks er dig given.

Fader desuden vil skænke dig, Nisus ! tolv af de tagne

Smukkeste Kvinder og krigsfangne Mænd og med samtlige Vaaben,
Dertil alle de Marker, som ejes af Kongen Latinus.

Dig, du rosværdige Knøs! som i Alder mig nærmere kommer,
Dig optager og favner med hele mit Hjerte jeg her som

Staden Arisba laa i Troas ikke langt fra Abydus. Om dens Erobring af

Anchises vides intet; i Trojakampen understøttede, den Troja. Marken som
ejes af Kongen Latinus, nemlig de Marker, som af Folket tildeltes en Konge
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Følgende Ven, hvad ogsaa der maatte mig hænde. Jeg uden

Dig skal aldrig personlig mig Hæderen soge, og enten

Fred eller Krig jeg skal ordne, i Raad som i Daad skal du have

Øverste Plads.« Ham svarer nu Kuryalus: »der vil aldrig

Komme den Dag, da jeg staar anklaget for ikke at vise

Selvsamme Mod for de store Bedrifter, blot ikke nu denne

Ciunstige Lykke sig vender til Uheld. Eet jeg dig beder

Fremfor de ovrige Gaver: af Priamus's ældgamle Stamme
Har jeg en Moder, og hende, den Stakkel, det iliske Land og

Kongen Acestes's Stad ej kunde formaa til at lade

Kne mig rejse. Og hende forlader jeg uden at kende

F'aren, som maatte mig true, og uden min Hilsen til Afsked.

Natten og Haanden, du gav mig, er Vidne, at ikke jeg kunde

Udholde Moderens Taarer. O trost, jeg dig beder, den arme,

Hjælp den forladte. Hvis Haabet om dette jeg tage kan med nu,

Langt mer trostig jeg mode vil alt, hvad her kan mig hænde«
Rystede dybt Dardanideme græd, men den smukke lulus

Mest dog af alle, thi frem for hans Sjæl steg Tanken om egen

Barnlige Kærlighed. Derpaa han siger:

»Sikkert du vente kan alt, hvad din paatænkte Daad jo fortjener;

Moder hun være mig skal og kun undvære Navnet Kreusa ;

Ringe skal Takken ej være for saadan Son, og hvorledes

Skæbnen end bliver for Daaden, jeg sværger ved dette mit Hoved,
Faders sædvanlige Ed, at det samme, som her jeg har lovet,

Dersom du kommer tilbage med Held, skal din Moder og Slægt faa.«

Grædende siger han dette og tager fra Skuldren et gyldent

Sværd, som Lykaon fra Gnosos med ganske vidunderligt Snille

Havde forfærdiget samt indpasset i Elfenbensskede

;

Mnestheus Nisus forærer en struttende Hud af en nedlagt

Løve, den ædle Aletes sit Skjold ombytter med hans, og
Straks de i Vaaben begive sig bort. Dem folge paa Vejen

F"ornemme unge og gamle i Skare ved Porten med Onsker.

Ogsaa den smukke lulus, der ud over Alderen bærer
Mandens Bekymring og Mod i sit Bryst, dem giver en Mængde
Bud til sin Flader at bringe. Forgæves, thi Vinden dem griber.

Fører dem splittede bort og dem skænker til Skyernes Egne.

Ude de vare ; de gik over Graven og søgte i Nattens

Mørke den fjendtlige Lejr, dog skulde de blive for mange
L^ndergang forst. Henslængte i Græsset i Søvn og ved Vinen
Skue de Legemer spredte og oprejste Vogne ved Stranden;

.\Lænd mellem Vognhjul og Seletøj se de at ligge, og Vaaben
Sammen med Vinkar. F'ørst saa Hyrtakus-Sønnen begynder:

>Euryalus! der maa voves en Dyst, nu vinker os Maalet,

tor hans Regeringstid. Kreusa var Æneas's Hustru og Askanius's Moder.
Oprejste Vogne: Vogne, hvis Fordel var rejst i Vejret, medens den bageste
Del hvilte paa Jorden.
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Her gaar Vejen ; du holde maa Vagt, spejd godt i det Fjerne,

For at der ikke i Ryggen os falder en Fjendehaand ; selv jeg

Rydde vil op her og fore dig frem ad en Vej, der er aaben«.

Saaledes taler han, dæmper sin Stemme og gaar mod den stolte

Rhamnes, der udstrakt højt paa de svulmende Tæpper tilfældig

Aandede Søvnen fra hele sit Bryst; han var Konge og dertil

Turnus's kæreste Seer; med Varselkunsten han dog ej

Mægtede Døden at hindre. Ved Rhamnes's Side han trende

Tjenere dræber, som laa blandt Vaabnene strakte letsindigt,

Remus's Vaabendrager og Kusk, som han fandt under selve

Vognen, han traf med sit Sværd paa de bojede Halse, han derpaa

Afhugger Herskerens Hoved, og Kroppen, som udsprudler Blod, han
Lader tilbage, og Jorden og Hynderne fugtes af varmt og
Mørkfarvet Blod. Derefter han Lamus og Lamyrus dræber,

Ogsaa den unge Serranus, der netop om Natten af alle

Legede mest og var udmærket smuk, men hans Lemmer nu vare

Sunkne for rigelig Vin ; hvor lykkelig havde han været,

Havde han Legen forenet med Natten og leget til Daggry.

Nisus er Loven, der tumler forhungret i vrimlende Folde

Dreven af rasende Sult, og den tygger og slæber det kælne
Kvæg, der forstummer i Frygt, og den fnyser med blodstænket Snude.

Færre for Euryalus ej falde, han lige saa ildfuld

Raser og dræber en Masse af navnløse Folk, han tilfældig

Møder paa Vejen, Herbesus og Abaris, Fadus og Rhøtus;
Intet de anede, Rhotus alene var vaagen, og alt han
Saa, men af Frygt han sig bag ved en uhyre Vinkumme skjulte,

Hin, som var nær ham, jog, da han rejste sig, hele sit Slagsværd
Ind i hans Bryst og tilbage det drog rodfarvet af Blod fra

Talrige Ofre, og Rhøtus udaander sit Liv, og i Døden
Udspyr han Blod, der er blandet med Vin, men den hidsige Fjende
Fortsætter Drabet i Lon. Snart naar han Messsapus's Fæller,

Ser, at den ulmende Ild her næsten er slukket og Heste,

Bundne tilbørligt, græsse paa Marken, da Nisus med disse

Ord tiltaler ham kort — han følte jo nemlig, at altfor

Vidt han blev dreven af Lyst til at rane og myrde — »lad her os

Holde nu op, thi snart vil sig nærme det fjendtlige Dagslys.

Straffet vi have jo nok, gennem Fjenderne Vejen er banet.«

Talrige Vaaben, massive og drevne af Sølv, de nu lade

Blive tilbage med Kummer til Vin samt prægtige Tæpper

;

Euryalus dog tager nu Rhamnes's Krigspynt og gyldne

Doppede Bælte — som blev af den guldrige Cædikus sendt til

Remulus, Helten fra Tibur, som Gave, da uden personligt

Møde han sluttede Venskab med denne, der døende atter

Gav det til Broderens Søn, og Rutulerne tog det saa siden

Efter hans Død i et Slag — han dette nu snapper og binder

Fast det forgæves omkring sine kraftige Skuldre og tager

Derpaa Messapus's Hjælm med den herlige Busk, og den passer.

L'd de saa vandre af Lejren og soge til sikrere Steder.
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Medens den ovrige Hær i sin Ordning paa Markerne dvæler,

Red fra Latinernes Hy der imidlertid Ryttere forud

Bringende Svaret fra Kongen til Turnus. De vare i Antal

Tre Gange hundrede, alle med Skjolde og forte af Volscens;

Nær allerede de vare ved Lejren og nærme sig Muren,

Se da i Afstand disse, som l)oje ad Vejen til venstre.

Medens den klart genskinnende Hjælm udsendte i Nattens

Dæmrende Skær sine Straaler og robede Kuryalus, der

Ikke betænkt havde dette. Han set blev ikke forgæves.

Volscens raaber fra Skaren: »1 Mænd! hvad sogc I her dogr

Stands! Hvem ere I hist, og i Vaaben? Og hvor vil 1 hen nu:

Uden at give ham Svar paaskynde de Flugten og søge

Skoven og stole paa Natten, men Rytterne kaste som Vagt sig

Rundt ved de velkendte Veje og kredse med Vogtere alle

l'dgangsstederne. Hel overvokset var Skoven med Krat og

Morkfarvct Steneg og rundt om var fyldt den af tætgroet Tjorn, og

Mellem de dækkede Stier der skinnede ikkun en enkelt.

Euryalus er forhindret ved Træernes Skygge og Byttets

Vægt, og betagen af Angest han fejler i Vejenes Retning.

Fremad Nisus gaar; allerede han uden Bekymring
Sluppen er Fjenden forbi og til Steder, som efter vort Albas

Navn fik senere Navnet »albanske«, men Kongen Latinus

Dengang havde paa disse de spids opløbende Stalde.

Da han nu standser og ser tilbage forgæves og ikke

Skuer den savnede Ven, udbryder han : Euryalus dog

!

Ulyksalige ! Hvor har jeg mistet dig r Hvor skal jeg soge,

Naar jeg nu atter vil vandre tilbage den vildsomme hele

Vej i den skuffende Skov?; Han samtidig opleder Sporet,

Følger det atter og flakker omkring i det dødstille Skovkrat;

Heste han horer og Larm samt Tegn paa forfølgende Fjender.

Længe det varede ikke, saa lyder der Raab for hans Oren,

Euryalus han nu ser, hvem hele den fjendtlige Skare

Hjulpen af skuffende Nat og Terrain overraskede, medens
Pludselig Larm ham bragte af Fatning, og slæbe vil bort, og
Kraftig han strider forgæves imod. Hvad skulde han gøre?

Hvorfra finde nu Styrke og Vaaben til Ynglingens P>else?

Skulde han hellere midt ind i Fjendernes Vaaben sig styrte,

Søge sig Døden i Hast, denne dejlige Død gennem Dødssaarr

Rask han med spændt Armmuskel nu svinger sit Spyd og med Blikket

Hævet mod Maanen han beder saaledes: »Gudinde, du Stjerners

Pryd, du latoniske Vogter af Skovene! vær nu til Stede,

Hjælp os i denne vor Nød, og ifald nogensinde min Fader

Hyrtakus Gaver har bragt ved dit Alter for mig. eller selv jeg

Andre har skænket ved Jagt og dem ophængt højt i din Ku])pel

Latoniske Vogter af Skoven. Luna, Maanen, bliver otte identificeret med
Diana, Latonas Datter. Skænket ved Jagt. Det var almindeligt, at den unge
æger skænkede Diana Udbyttet af sin første Jagt, og (Javer til Guderne blevc
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Eller dem fastnaglet hist paa din hellige Gavl, o saa lad mig

Bringe Forvirring i Sværmen, og styr gennem Luften mit Vaaben.«

Talt, og med hele sit Legemes Kraft udslynger han Jærnet;

Fremad flyver nu Spydet og klover de natlige Skygger,

Træffer saa Sulmo lige i Ryggen og brydes og trænger

Ind gennem Brystet med Træet i Splinter; han falder, og dodkold

Spyr han det dampende Blod ud af Brystet og bugter i lange

Trækninger Siden i Krampe. De Blikkene kaste nu rundt til

Alle forskellige Sider. End mer opildnet et andet

Spyd han saa hæver i Højde med Øret og slynger imod dem,

Medens de staa i Forvirring ; det hvinende Spyd sig igennem

Tagus's Tindinger borer, og lunknet det hænger sig fast i

Hjernen, som spaltes. Nu raser den hidsige Volscens, der ikke

Manden, som Vaabnene sendte, kan nogetsteds se og ej heller

Hvor han skal styrte sig hen i sin brændende Higen: »dit varme

Blod skal imidlertid bøde for begge«, han siger og drager

Sværdet og styrter sig ind imod Euryalus. Men afsindig

Greben af Skræk udstøder da Nisus et Raab, og han kunde
Ikke sig længere skjule i Mørket og udholder ikke

Saadan Sorg: »det er mig, I Rutulere ! mig, der har gjort det,

Vend eders Sværd imod mig, thi Svigen er min kun, og han jo

Intet har vovet og intet har kunnet ; til Vidne paa dette

Kalder jeg Himlen og alle dens Stjerner, som Sandheden kende

;

Kun en ulykkelig Ven har han altfor inderlig elsket.«

Dette han raabte, men Sværdet, som fortes med Kraft, gik igennem
Siden og skar dybt ind i det snehvide Bryst, og i Døden
Euryalus nu segner, og over de dejlige Lemmer
Lober hans Blod, og den synkende Hals sig paa Skulderen hviler:

Ret som en purpurskøn Blomst, der af Ploven er skaaren fra Jorden,

Sygner i Dødsstunden, eller en Valmue, naar den tilfældig

Tynges af Regnen og Stænglen er udmattet, sænker sit Hoved.

Nisus styrter sig midt ind i Fjenderne, gennem dem alle

Søger han Volscens alene og tænker alene paa Volscens,

Fjenderne flokkes omkring ham og jage ham rundt fra i Nærkamp,
Frem han alligevel styrter og svinger det lynende Sværd, til

Ned i Rutulerens raabende Mund han det driver og tager

Døende Dødsfjendens Liv. Gennemboret han hen over Vennens
Lig sig saa kaster, og først da finder han Hvile i Døden.

O I lyksalige to ! hvis noget jeg mægter i Sangkunst,

Tiden ej eder skal rane fra Efterverdenens Minde,

Medens Æneas's Hus Kapitoliums evige Klippe

Har til sin Bolig, og Riget regeres af Romernes Fader.

i Regelen ophængte i Templerne eller fastnaglede paa Tempeldørene. Romer-
nes Fader; ved dette Udtryk mener Digteren Kejser Augustus, hvis Hædersnavn
var: Fædrelandets Fader, ligesom ogsaa det foregaaende Udtryk: Æneas's Hus
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Sejret Rutulerne havde og tog Krigsbytte og Vaaben,

Bar saa med Taarer tilbage til Lejren den livlose Volscens.

Mindre blev Sorgen ej heller i Lejren, da Rhanincs man blodløs

Fandt og tillige med denne saa talrige Helte, der vare

Dræbte i selvsamme Kamp, og Serranus og Numa. I mægtig

Stimmel man skynder sig ud til de dode og halvdode M;cnd og

Stedet, som damper af nylige Drab, og til Bække, der erc

Fyldte med skummende Blod, genkender ved Hjælp af hverandre

Ogsaa de genvundne Vaaben, Messapus's straalende Hjælm og

Rhamnes's atter med megen Besvær generobrede Krigspynt.

Hen over Jorden Aurora nu spredte det lysende første

Dagskær, idet hun forlod Tithonus's gulgule Leje;

Solen sig rejste paa Himlen, og alt var i Dagslyset synligt.

Turnus kalder saa Folket til Vaaben og selv var han rustet;

Hver opstiller til Kamp sin i Kobberet straalende Del af

Hæren, og Vreden de hidse ved alle de vekslende Rygter,

Ja, de paa hævede Spyd havde fæstet — et ynkeligt Skue —
N'isus og Euryalus's afhuggede Hoved og følge

Disse med larmende Raab.

Oppe paa Muren til venstre de djærve Trojanere havde

Opstillet Hæren — til højre den kredses af Floden — og værne

Hele den mægtige Grav, og de staa paa de knejsende Taarne

Sorgfulde, rørte ved begge de spiddede Ansigter; altfor

Godt de dem kende, og Blodet, som drypper, er sort og fordærvet.

Hurtigt imidlertid flyver det vingede Rygte som Budskab

(iennem den frygtsomme By, og det kommer til hende, som fødte

Kuryalus. Al Varme forlod straks Stakkelens Marv, og
Skytten af Hænderne falder, og Arbejdet ruller tilbage.

Op den usalige springer med kvindeligt Sorgehyl, river

Haarene sonder og lober afsindig til Muren og Hærens
Forreste Række og ænser ej Mænd eller Fare og Vaaben

;

Himlen hun fylder med Klage: »min Kuryalus! at jeg ser dig

Saadan igen ; at du kunde, min sildige Alderdoms Trøster

!

Lade mig ene tilbage, du grusomme Son! og der ikke

Ciaves dig Lov, da du sendtes i saadan Fare, til forst at

Sige det sidste Farvel dog til mig, din usalige Moder.
Ak, i et ubekendt Land skal du ligge som Rov for latinske

Hunde og Fugle; din Moder har ej ledsaget dit Lig, ej

Lukket dit Oje og ikke dig Saarene vadsket og ej dig

Dækket med Tøjet, som travlt jeg har virket om Dagen og Natten,

Naar jeg ved Væven mig søgte at trøste i Alderdomssorger.

Hvor skal jeg søge nu? Hvor i al Verden er Kroppen og hvor de

Afrevne Lemmer, det hel sønderflængede Lig? Er det ikkun

Det der henne, min Søn! som du bringer tilbage af dig nu?

sigter til ham som .Ktling af lulus. Tithonus se 4de Bog V. 644 flgd, hvor
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Derfor har altsaa jeg fulgt dig til Lands og til Vands? O saa ram mig
Dersom I Medynk fole, Rutulere ! Kast eders Vaaben
Alle mod mig nu, og dræb uden Ophold her mig med Sværdet,

Eller mig ynk. Alfader! og send ved dit Lyn mit forhadte

Hoved til Tartaras Svælg, da jeg ellers jo ikke kan slutte

Dette mit kvalfulde Liv.« Dybt alle ved Klagerne rystes,

Hel vemodigt de sukke, og Kampmodet lammes og sløves.

Ilioneus og lulus, der udgj'der Strømme af Taarer,

Byde Idæus og Aktor at bortføre hende, som hæver
Sorgerne højt, og de hende i Armene bære til Hjemmet.

Skrækkeligt larmer Trompeten nu fjernt fra det tonende Malm og
Derefter paafolge Raab og fra Himlen en brølende Genlyd.

Volskerne samtidig nærme sig rask under Skjoldtagets Dække
Rede til Graven at fylde og Volden at rive til Jorden.

Andre sig Adgang søge og klatre ad Stiger paa Muren,
Hvor Slagrækken er tynd og Forsvarskredsen med Mandskab
Synligt mindre besat. Imod disse nu Teukrerne slynge

Alle Slags Vaaben og støde dem ned med de jærnhaarde Stager

Vante ved langvarig Krig sine Mure at værne mod Fjender,

Ogsaa de nedrulle Sten af en frygtelig Vægt for om muligt

Slagrækkens Dække at bryde, men Fjenden det glæder at lide

Under det dækkende Skjoldtag alt, hvad mode dem kunde.

Ej de formaa dog længer at modstaa. Teukrerne nemlig

Der, hvor Skaren er mægtig og trænger sig fremad, en vældig

Stenmasse tumle og styrte. Den fælder Rutulerne vidt og
Bryder saa Skjoldenes Dække. De tapre Rutuler ej mere
Agte at fortsætte Kamp under Skjoldenes Tag, men de søge

Fjenden at drive fra Volden ved Kasteskyts.

Afsides herfra ryster Mezentius, grulig at skue,

Sine etruskiske Brande og fører den kvalmende Ild frem.

Medens Neptunus's Ætling Messapus, Hestenes Tæmmer,
Nedriver Volden og fordrer, at Stigerne bringes til Muren.

Eder, o Kalliope! bønfalder jeg, hjælp at besynge
Hvad Ødelæggelse Turnus forvoldte ved Sværdet og hvilke

Drab, samt hvem der af hver nedsendtes til Orkus, og oprul

Sammen med mig nu et Billed af disse saa vældige Kampe.
Dette I mindes, og dette I kunne jo sige. Gudinder!

Knejsende højt imod Himlen og mægtigt med svævende Broer
Stod paa den gunstigste Plads der et Taarn, som Italemes Skare
Stred for at tage og styrte med al deres Magt og ved alle

Mulige Midler, imedens Trojanerne værgede tætte

Baade med Stene og Vaaben, som slyngedes ud fra de aabne
Vinduespladser. Da greb først Turnus en brændende Fakkel,

de samme Linier forekomme. Kalliope: Musen for episk Sang. Ofte nævnes
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Slynger den ud og den fæster i Siden paa Taarnet, og Flammen
Øget af Vinden nu griber i Træværket fat, og den slipper

Ikke den antændte Stolpe. Urolig man bliver i Taarnet,

Ængstes og søger forgæves et Middel mod Ondet. Imedens

Sammen man flokkes og viger ad Siden, som Tiranden endnu har

Skaanet, saa styrter paa C'.rund af en pludseli.n Overvægt Taarnet

Ned, og \ed Braget det droner i hele den udstrakte Himmel.

Halvdode komme til Jorden de ned, da den vældige Masse

Folger i Faldet, og dels de nu sjnddede blive paa egne

Spyd, dels bore sig ind gennem Brysterne jærnhaarde Splinter.

Ikkun Helenor og Lykus med Nod undslippe. Hclenor

Var i sin tidligste Ungdom ; Slavinden Licymnia havde

Hemmeligt fostret ham op for Mæoniens Drot og ham sendt i

Nægtede Vaaben til Troja som letvæbnct uheromt Kriger

Ikkun med S\ærd og et Skjold uden Pryd. Saasnart han nu ser sig

Inde i Midten af alle Kong Turnus's Tusinder, ser, at

Skarer Latinere staa hvor Øjnene ogsaa han vender —
Ret som et Dyr, der er kredset af Jægernes sluttede Ring, mod
Vaabnene raser og selv med sit Vidende kaster sig ind i

Doden og sætter i Spring højt over de truende Jagtspyd —
Kaster sig Ynglingen midt ind i Fjendernes Skare for der at

Finde sin Dod, hvor tættest han Vaabnene skuer. Men Lykus,

Langt overlegen til F'ods, gennem Fjendernes Vaaben i Flugten

Søger til Muren og stræber at gribe med Hænderne fat i

Tinden af denne og naa sine Kampfællers Hænder, men Turnus

Folger ham lige saa hurtigt i Lob og bevæbnet og taler

Sejrrig haanende Ord: »har du haabet, din Daare! at kunne

Slippe fra Hænder som mine«, og samtidig griber han ham, som
Netop hænger paa Muren, og river ham løs med et vældigt

Stykke af denne: aldeles som Juppiters Bud, der sig hæver

Op imod Himlen og lofter i krogede Kloer en Hare
Eller en Svane, der glimrer som Solv, og aldeles som Marses

Ulv, der har røvet fra Stien et Lam, hvis Moder med ivrig

Brægen det søger. Der rundt fra hores nu Raab, og de fremad

Trænge, og Graven de fylde med tilfort Jord, medens andre

Slynge mod Taarnenes Tinder de flamniende Fyrretræbrande.

Ilioneus med en vældig og stenfyldt Klippebrok dræber
Lucetius, der til Porten sig nærmer med Ilden, og Liger

Emathi6n, Korynæus Asilas — den forste beromt for

Spydet, han kaster, den anden for Pilen, han sender fra Buen
Fjernt og i skuffende Flugt — saa Cæneus Ortygius og

som lier en enkelt .Muse, medens Digteren paakalder dem alle. Mæoniens
Drot; der sigtes vel til en af de mæoniske Fyrster, som hjalp Troja mod Grækerne
og omtales af Homer, saaledes Mesthles og Antifos. Nægtede Vaaben: enten

fordi Faderen ikke vilde tillade hans Deltagelse i Kampen, eller fordi han var

for ung til at bære Vaaben. Skjold uden Pryd, saaledes som uøvede Soldater

bar hvide Skjold i det første P'elttog. Juppiters Bud - Ørnen. Marses
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Turnus den sejrende Cæneus og Klonius, Promolus, Itys,

Sagaris, Dioxippus og Idas, der kæmper fra Taarnets

Øverste Tinde. Privernus af Kapys fældes; Themillas

Spyd havde strejfet ham let, men han kaster sit Skjold og afsindigt

Fører til Saaret sin Haand, saa kommer den vingede Pil og
Fastnagler Haanden til venstre i Siden, og skjult i det Indre

Giver den dødeligt Saar ved at bryde det aandende Luftror.

Hist stod Arcens's Søn i fortrinlige Vaaben, broderet

Krigskappe, straalende stolt i hiberisk rustfarvet Purpur^

Dejlig af Skabning og sendt af sin Fader, der havde ham ladet

Fostre i Moderens Lund ved Symæthus's Strom, hvor et Alter

Staar for Palikus og strømmer i Fedme og virker Forsoning.

Selv nu Mezentius lægger sit Spyd; tre Gange han svinger

Rundt i det strammede Reb om sit Hoved en hvinende Slynge,

Træffer den ligefor staaende Mand med den smeltende Blyklump
Midt i hans Tinding, som kloves, og strækker ham langs hen i Sandet.

Askanius, der sædvanlig kun skød paa det flygtende Vildt, skal

Første Gang her have sendt sine hurtige Pile i Krig og
Fældet den tapre Numanus, der Remulus kaldtes og nyhg
Havde ved Giftermaal hjemført den yngste af Turnus's Søstie.

Foran Fronten han gik, og han raabte det ene og andet

Opblæst over det nys opnaaede Slægtskab med Kongen;
Indbildsk traadte hovmodig han frem som en Helt, og han raabte

:

»Skamme I eder nu ikke, I to Gange slaaede Teukrer!

Over at holdes i Fængsel igen af Belejring og Vold og
Mure at stille som Værn imod Døden? Og saadanne Helte

Fordre ved Krig at forenes med os ved et Ægteskab ! Hvilken

Gud eller hvad for et Vanvid har ført til Italien eder?

Her er jo ingen Atrider og Ordfremhykler Ulixes.

Haardfor lige fra Stammen vor Slægt er, og Børnene tidlig

Føres til Floder og hærdes i Bølger og bidende Kulde;
Drengene vaage til Jagt, og i Skoven de strejfe bestandigt

;

Heste at styre og Pile at sende fra Buen er Leg dem.
Arbejdsdygtig og vænnet til lidt er vor Ungdom, og dels den
Tvinger med Hakken sin Mark, dels Byerne ryster i Krig den.

Hele vor Levetid slides i Staal; med den omvendte Lanse

Ulv: Ulven var helliget Mars. Hiberisk^ spansk, idet Hiberia var den græske
Benævnelse paa Spanien. Symæthus var en Flod paa Østkysten af Sicilien, i

hvis Nærhed der fandtes en Mars helliget Lund, hvor Arcens maaske var Præst.

Palikus. Med Nymfen Thalia eller Ætna havde Juppiter Tvillingesønner, Da
Moderen følte sig svanger, lod hun sig af Frygt for Juno opsluge af Jorden, og
af denne gik da Sønnerne frem. og ved Byen Palika paa Sicilien havde de et

Tempel, hvor i den tidligste Tid Mennesker ofredes til dem som Guder for

Frugtbarhed. Smeltende Blyklump: som Betegnelse af Fartens Hurtighed.
Yngste Søster; den ældste af Kong Daunus's Døtre, Turnus's Søstre, var

Nymfen Juturna, som i Latium havde en hellig Sø i Nærheden af Floden Numi-
cius's Udspring. To Gange slaaede Teukrer nemlig, først besejrede af Herkules
paa Laamedons Tid og senere af Grækerne. Ægteskab: nemlig mellem Æneas
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Spore vi Oksernes Ryg, og den slovende Alderdom ikke

Svækker vor Aandskraft eller forandrer dens spændstige Styrke.

Graa Haar dækkes af Hjælm, og bestandig det glæder at dynge

Nyvundet Bytte paa Bytte og leve af hvad der er ranet.

Safranfarvede Klæder I bære og straalende Purpur,

Dvaskhed er eders Behag, eders Glæde at springe i Kordans,

Tunikaærmer I bære, ja Huer med Hagebaand ogsaa.

Frygierinder I ere i Sandhed, mon Frygere ikke.

Gaa nu til Dindymus-Bjærget, hvor vante I ere at høre

Flojten med dobbelte Toner, thi hist den idæiske Moder

Samt berecyntiske Pauker og Buksbom kalde paa eder,

Overlad Mændene Vaabcn og opgiv Kampen med Sværdet.«

Askanius ej taalte de pralende Ord og den bitre

Spot, men han modvendt lægger paa Hestehaarsstrengen en Pil, og

Hævende Armene hver til sin Side han standser, og ydmyg

Sender til Juppiter Bonnen han forst: »du almægtige Fader!

Hjælp nu mit dristige forste Forsog ! Selv bringer i dine

Templer jeg aarlige Ofre til dig, og jeg foran dit Alter

Stiller en snehvid Kvie med Panden forgyldt, og den bærer

Hovedet lige saa hojt som sin Moder og kan allerede

Stode med Hornet og sprede med Fodderne Sandet.« Alfader

Herte hans Bon, og han tordner til venstre fra Himmelens klare

Side, og samtidig hores der Klang af den dræbende Bue.

Frygtelig hvinende flyver den udskudte Pil og igennem

Remulus's Hoved og borer med Jærnet sig ind i den hule

Tinding. »Gaa nu og spot med hovmodige Ord nu kun Manddom;
Saaledes svare de to Gange slaaede Teukrer Rutuler,^<

Siger kun Askanius, men Trojanerne hilse med Ikiraab,

Frydes i larmende Glæde og hæve til Stjernerne Modet.

Siddende hojt paa en Sky i de himmelske Egne sit Oje

Kaster tilfældig Apollo, den haarfagre Guddom, fra Skyen

Ned paa Staden og hele Ausonernes Hær, og med disse

Ord tiltaler han straks Sejrherren lulus: »til Lykke,

Barn ! med din forste Bedrift ; saaledes man Stjernerne naar, du

Gudernes Ætling, som Guder skal avle; med Ret skulle alle

Krige, som komme ved Skæbnens Bestemmelse, fores til Ende

Under Assarakus-Slægten, og Troja ikke dig rummer.«

Dette han talte og svinger sig samtidig ned fra den hoje

Himmel og klover i Flugten de aandende Vinde og soger

og den at .Vmata til Turnus lovede Lavinia. Dindymus et Bjærg i Frygien,

der var helliget Cybele, den idæiske Moder; den frygiske Dobbelt t'løj te

har dette Navn (egt: Flojten med Sangen, som toner fra to Huller) paa Grund
af de vekslende hoje og dybe Toner. Denne Flojte forfærdigedes i Reglen af

Buksbom. Avle skal Guder, nemlig Julius Cæsar og Augustus. Assarakus-
Slægten = Æneas's Hus V. 459, da Assarakus var Anchises's Bedstefader;

13



194 Bog IX, V. 664— 704.

Askanius og forandres i Ansigtets Form til den gamle
Butes, der fordum fulgte som Vaabendrager Anchises,

Dardanus's Ætling, og blev ham en trofast Vogter af Huset.

Nu var af Faderen given han Askanius som hans Folge.

Lig med den gamle i alt, i sin Stemme, i Farve og hvide

Haar og i Vaaben, som rasle forfærdeligt, træder Apollo

Frem, og den iltre lulus han tiltaler saaledes: lad det

Være dig nok, Æneade! ustraffet at have med Buen
Fældet Numanus ; den store Apollo har denne din første

Daad indrommet og ej misunder han Vaabnenes Lighed,

Ophor, Barn! nu med Krigen for Resten«. Saaledes Apollo

Talen begyndte, men midt under denne han Menneskeformen
Kaster og fjernes fra Øjet og svinder i luftige Vinde.

Straks Dardanidernes Helte nu genkende Guden og dennes

Gudebevæbning og hore hans Kogger i Flugten at tone.

Altsaa de Fobus's Guddom og Ord adlyde og hindre

Askanius i hans Lyst til at kæmpe, men selv de sig atter

Styrte i Kampen, og Livet de vove i aabenlys Fare.

Kampraabet lyder igennem de samtlige Taame og Mure,

Fyrigt de Buerne spænde og Spydene svinge i Remme.
Jorden bestrøs aldeles med Vaaben; af Stødene tone

Skjolde og hvælvede Hjælme, og Kampen forfærdeligt raser:

Ret som et Regnskyl, der kommer fra Vest med de regnsvangre Buk
Pisker paa Jorden, hvad eller en Stormsky styrter en Masse
Hagel mod Vandet, naar gruligt i Sydstorm Juppiter driver

Uvejr og Vand, og fra Himlen han bryder de regnfyldte Skyer.

Bitias, Søn af Alkanor, og Broderen Pandarus, begge
Komne fra Ida, hvor de i Juppiters Lund vare blevne

Fostrede op af læra fra Skoven, og Ynglinge ganske
Lige med fædrene Bjærge og Grantræer, oplukke Porten,

Hvilken de vogte paa Feltherrens Bud, ja de indbyde ogsaa

Fjenden at træde i Byen og stole paa Vaabnenes Styrke.

Foran Taamene selv de sig stille til højre og venstre

Indenfor Porten med Sværdet i Haanden og straalende Hjælmbusk
Hojt paa det knejsende Hoved: som skyhøje Tvillinge-Ege

Tæt ved en rivende Strøm — ved den dejlige Athesis eller

Padus's Bredder — sig rejse og højt imod Himmelen hæve
Begge de urørte Toppe og nikke med knejsende Kroner.

Ind nu Rutulerne storme ved Synet af Adgangen aaben.

Straks den mavortiske Hæmon, den hidsige Tmaron og Qvercens
Ogsaa Akvikolus, Helten i Vaaben, maa enten med hele

Digteren sigter altsaa ogsaa her til Kejser Augustus. Vaabnenes Lighed,
idet Apollo selv bar Buen som Vaaben. Regnsvangre Bukke: to Stjerner i

Kuskens (auriga) Haand, hvis Opgang og Nedgang ledsagedes af heftige Uvejr
Athesis := Etschfloden. Padus = Po. Mavortiske Hæmon: Mavors er
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Skaren, som følger dem, slagne sig redde ved Flugt eller ogsaa

Opgive Livet ved Tærsklen til Porten. Men Vreden end mere

Mellem de fjendtlige Sjæle nu vokser, og Troerne samles,

Flokkes og vove at kæmpe imod og at storme til Angreb.

Feltherren Turnus, der tumler paa modsat Side og trænger

Mændene der, modtager nu Budskab, at F'jenden uventet

Raser i HIodbad og lader endogsaa Portene aabne.

Straks opgiver sit Værk han og styrter i rasende Vrede

Mod den dardaniske Port og de modige Brodre og slynger

Spydet, og Antifates han rammer da forst ; thi i Spidsen

Kæmpede denne — den hoje Sarpedons uægte Son, der

Bleven \ar fodt af en Moder fra Thebe — og gennem den klare

i, lift det italiske Spyd kom flyvende, træffer hans Svælg og

Borer sig dybt i hans Bryst. Fra den nederste Bund af det mørke
Dodssaar en skummende Bolge sig vælter, og fæstet i Lungen
Spydjærnet lunknes. Med Sværdet han derpaa F>ymas fælder,

Ogsaa Afidnus og Merops og endelig Bitias selv, hvis

Bryst hojt svulmer af Mod, mens Øjnene lyse som Flammer,

Ikke ved Spydkast — aldrig han nemlig var falden for Spydet,

Nej, med forfærdelig Hvinen en slynget Falarica kommer
Ret som et Lyn; to Huder af Tyre, ja selv ej et trofast

Panser med dobbelte Skæl og med Guld, ej havde den udholdt.

Sammen de vældige Lemmer sig trække og falde, og Jorden

Droner, og over ham buldrer det uhyre Skjold. Undertiden

F'alder saaledes paa Bajæs euboiske Strandbred en mægtig
Pille af Sten, som er dannet af vældige Blokke og derpaa

Sænket i Havet ; den bojer paa selvsamme Maade til Fald sig,

Synker i Dybet og lægger sig nede paa Bunden i Sandet,

Havet i Opror kommer, og mørkfarvet Sandet sig hæver,

Prochyta skælver ved Braget og Inarimé, der som kvalfuldt

Leje paa Juppiters Bud blev udstrakt over Tyfoeus.

Krigeren Mars indgyder nu her de latinske Soldater

Mod og i Brystet dem borer de sporende Brodde, imedens
i'eukrerne Flugten han sender og F"rygten, som hylles i Mørke

:

Navn for Krigsguden Mars. Sarpedon, Søn af Juppiter og Europa, Konge i

Lycien, blev i Trojakampen dræbt af Patroklus. Thebe var en Stad i Mysien,
som blev erobret af Achilles. Hektors Hustru Andromache var en Datter af
Thebes Konge Ention. Falarica var Navnet paa et Kastespyd eller en Brand-
pil, som omvunden med brændende Hamp og 13eg udslyngedes med Haandkraft
eller Maskine, men her synes Ordet at betegne en Slags Hellebard. Bajæ, be-

kendt lor sine varme Bade og sin smukke Beliggenhed paa Kampaniens Kyst, var

efter Sagnet anlagt af en af Ulysses's Rejsefæller, og naar Strandbredden kaldes
eubøisk, er det paa Grund af den nærliggende By Kumæ, som var en Koloni
fra Byen Chalcis paa Euboa. Prochyta, en lille lige over for det kampaniske
Forbjærg Misenum. Ina rime -^ Pithekusa, nu Ischia ved Kampaniens Kyst.
Som Grund til Jordrystelser betragtedes ofte de under Bjærge begravede Uhyrer
som her Tyfoevs med de hundrede Slangehoveder og med .Vrme, der kunde
r.-ekke fra Solens Opgang til dens Nedgang, og som dræbtes af Juppiter med
Lynene.

•3'
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Rundt fra flokkes de sammen, da Lejlighed gives, til Kamp og

Krigsgudens Aand dem besjæler.

Pandarus — Broderen nemlig han henstrakt ser og h\orledes

Lykken sig vender og alt sig nu stiller — de kraftige Skuldre

Stemmer mod Porten og drejer med hele sin Styrke den rundt paa

Hængslet og lukker en Mængde af Fællerne ude af Byen

Midt i den haardeste Kamp, og han indenfor optager mange
Stormende Fjender, den Daare, som ikke bemærkede midt i

Skaren Rutulernes Konge, der trængte sig ind, men ham optog

Oven i Købet i Staden som mellem fredsommeligt Kvæg en

Glubende Tiger. Der straks sig for Øjnene breder et ukendt

Lys, og forfærdelig Klang der fra Vaabnene toner, paa Issen

Sitrer den blodrøde Hjælmbusk, og Lynene glimte fra Skjoldet.

Ganske forvirrede kende Trojanerne pludselig dette

Hadede Ansigt og disse forfærdende Lemmer, og straks den

Vældige Pandarus styrter sig frem ophidset af heftig

Sorg over Broderens Død, og han raaber: »nej, dette er ikke

Medgiftspaladset, Amata dig lover, og Ardea her ej

Kredser med hjemlige Mure sin Turnus ; du Fjendernes Lejrplads

Skuer, og aldrig kommer du herfra«. Rolig i Sindet

Svarer ham smilende Turnus: »begynd kun, ifald du har Mandsmod,
Brug dine Vaaben, fortæl saa Priamus siden, at her du

Ogsaa har fundet Achilles«. Men hin anspænder nu alle

Kræfter og slynger sit Spyd med det knudede, barkede Træskaft.

Frem gennem Luften det for, men det kommende dræbende Vaaben

Jog den saturniske Juno til Side, og ind sig i Porten

Borede Spydet. »Men Vaabnet, som her i min kraftige Haand jeg

Svinger, du ikke skal fly, ej saadan er Manden, som sender

Vaabnet og Saaret«, nu lyder fra Turnus, som højt sig i Vejret

Hæver med opløftet Sværd og saa giver ham midt mellem begge

Tindinger gennem hans Pande og skægløse Kæber et voldsomt

Dræbende Hug, og der høres et Brag, og den vældige Masse

Rystede Jorden, paa hvilken han trækker i Dødskampens Vaande
Lemmerne sammen og kaster de hjernebestænkede Vaaben,

Medens paa begge hans Skuldre det hel gennemklø\ede Hoved
Dingler med ligelig Del. Skrækslagne nu Troerne vende

Ryggen, og spredte de flygte, og dersom den sejrende Turnus

Straks havde tænkt paa Lukket at bryde med Haanden og aabne

Porten for Fællerne, havde nu Dagen for Krigen og Folket

Været den sidste, men vildt Raseri og en vanvittig Mordlyst

Driver ham hidsig mod Fjenden.

Først han saa Faleris træffer og Gyges med sønderbrudt Knæhas,

Derpaa han Spydene snapper og sender de flygtende Fjender

Ind dem i Ryggen, og Modet og Kræfterne yder ham Juno.

Halys han føjer til disse og Fegeus med gennembrudt Skjold og

Dertil Noemon, Alkandrus og Halius, Prytanis, alle

Uden at Sagen de kende, og medens de opflamme Kampen
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(;ppe paa Muren. Han kommer saa Lynceus i Forkobct; denne

Fællerne kalder og kæmper imod, men fra Volden til hojre

Svinger det glimtende Sværd han med Kraft, og et eneste Hug kun,

i.angt hen ruller med Hjælmen det hel afhuggede Hoved.

Derpaa han Amykus dræber, den Rovdyr-dræbende Mand, som

Kyndigst af alle forstod sine Vaaben at salve og væbne

Staalet med (iift; efter denne saa Klytius, Æolus's Srm, og

Kretheus, Musernes Ven samt Ledsager, han, som bestandigt

Sogte ved Cithar og Sang og at spænde melodiske Strenge

Hele sin (Ilæde og sang om Bedrifter og Heste og Kampe.

'l'eukrernes Forere hore da endelig Drabet paa deres;

Mnestheus kommer nu hid og den tapre Serestus og skue

Fællerne spredte aldeles og Fjenderne inde i Staden.

»Hvorhen styre I Flugten, og hvorhen soge I?« raaber

Mnestheus, > have I andre befæstede Stæder og \'olde?

Skal da en eneste Mand, som er rundt omsluttet af eders

Volde, ustraffet i Staden, 1 Borgere ! anrettet have

Saadant Blodbad og sendt saa mange af Ungdommens bedste

Helte til Orkus? Fylder ej Skam og Medlidenhed eder,

Fejge! ved Tanken om eders usalige Fædreneland og

Hjemlige Guder og selve den store Æneas?« Ved disse

Ord opflammes de, styrkes og standse i tætsluttet Skare.

Turnus lidt efter lidt nu begynder at trække sig ud af

Kampen og soge til Floden og hen imod Siden, der rundt var

Kredset af Vand. Desto mer opflammes nu Teukrernes Iver;

Frem under vældige Raab de sig trænge, og tæt de sig flokke

:

Ret som en Sværm angriber med fjendtlige Vaaben en grulig

Love, og denne forskrækket og bister med lynende Ojne

\'iger tilbage, men hverken dens Hensigt eller dens Mod den

Tillader Ryggen at vende, og styrte imod den ej heller

Mægter uagtet sit Onske paa Grund af den væbnede Skare:

l'den at paaskynde Skridtet sig Turnus paa selvsamme Maade
Tvivlraadig trækker tilbage og syder i Hjertet af Harme,

lu, to Gange han havde i Fjendernes Midte sig trængt og

Drevet ad Staden i Flugt to Gange de adspredte Skarer;

Rask dog flokkes fra Lejren den samlede Hær mod den ene,

Hvem den saturniske Juno ej vover tilstrækkelig Kraft at

Vde, thi Juppiter sender fra Himmelen Iris, der bringer

Fj et behageligt Bud til hans Soster, hvis 7\imus nu ikke

Teukrernes knejsende Mure forlader, og Ynglingen kan ej

Hverken med Skjold eller Sværd udholde saa meget; i saadan

Grad overvældet han rundt fra bliver af kastede Vaaben:
Hjælmen, som dækker om begge hans Tindinger, brager og klinger

l'ophorligt, og Malmet, det faste, er revnet ved Stenkast,

Hjælmbusken splittet er bort fra hans Hoved, og Skjoldet har ikke

Modstaaet Slagene. Spyd efter Spyd med fordoblede Kræfter

Sende Trojanernes Skarer og selve den lynende Mnestheus.



1 98 • Bog IX. V, 833-839.

Sveden nu hagler fra hele hans Legeme — Tid ham ej gives

Atter at drage sin Aande — og flyder i begsorte Stromme,

Medens en sygelig Stonnen de modige Lemmer ham ryster.

Da først gor han et Spring og med samtlige Vaaben i Floden

Styrter han hovedkulds ned. I de lysgule Vande nu denne

Tager den faldende Mand, afvadsker hans Blod og ham atter

Hæver paa vuggende Bolger og glad gengiver til Venner.



TIENDE BOG,

Op har det almagtsfyldte Olympus imidlertid lukket

Boligens Dore, og han, som er Menneskers Konge og Ciuders

Fader, forsamler et Raad i det straalende Kongeslot, hvorfra

Tronende hojt han beskue kan hele den udstrakte Verden,

Se Dardanidernes Lejr samt alle Latinernes Stammer.

Ned de sig sætte i Huset, som pranger med dobbelte Døre;

Selv han begynder: >I hoje, som Himlen bebo! en Beslutning

Have vi taget, men hvi er den ændret, og hvorfor vil her 1

Stride med fjendtlige Sind? Jeg forbudt jo Italien havde

Krige med Teukrer at fore, og hvorfor nu tvært imod Budet

Denne Uenighed? Hvilken Bekymring har raadet den ene

Eller den anden at gribe til Vaaben og æske til Krigsfærd ?

Tiden for lovlige Kampe vil komme — men kald den blot ikke

Naar Karthago sender i Trods ødelæggende Hære
Frem mod de romerske Hoje ad Alpernes aabnede Veje

:

Da er det tilladt at stride i Had og at æske til Fejde,

Nu lad det fare og slut saa med Glæde og villigt Forliget.«

Dette kun Juppiter kort udtalte, men ej ham i Korthed
Svarer den straalende Venus:

»Fader, du evige Magt over Verden og Mennesker! bliver

Virkelig andet tilbage, hvad her anraabc vi kunne?
Selv du jo ser, hvorledes Rutulerne haane og Turnus
Stolt paa sin Hest hovmodig af Krigslykken styrter mod Fjenden.

Tcukrerne dækkes ej mere af lukkede Mure men kæmpe
Indenfor Portene selv, ja, oppe paa Voldenes Værn, og
Gravene flyde med Blod. Æneas er borte og kender
Intet af dette. Vil fri for Belejring du aldrig dem lade?

Forbudt Italien havde o. s. v. Et saadant Forbud omtales ikke tidligere,

hvorimod Juppiter i iste Bog V. 283 siger, at Æneas i Italien skulde fore vældige
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Her nu en Fjende for anden Gang truer det genfødte Trojas

Mure og dertil en fremmed Armé, og mod Teukrerne kommer
Anden Gang frem en Tydide fra dette ætoliske Arpi.

Ja, jeg kan tænke, mit Saar er tilbage; din Datter forhaler

Krigen, imedens hun venter paa Saaret af dødeligt Vaaben.

Dersom Trojanerne uden Tilladelse søgte imod din

Vilje Italien, lad dem saa bode for Synden og yd dem
Ikke din Hjælp ; men have de fulgt saa talrige Svar, som
Guder og afdødes Sjæle dem gav, hvorledes er nogen
Mægtig at ændre dit Bud og at indføre andre og nye

Skæbnebestemmelser r Hvorfor skal her omtale jeg Flaadens

Luer paa Eryx's Strand eller Vindenes Drot og de vilde

Storme fra Æolus's Rige og Iris som Bud gennem Skyer?

Ogsaa i Aandernes Rige hun bringer nu Røre, — kun denne
Del af det Hele var ikke forsøgt — og AUekto, som op til

Jorden blev pludselig sendt, sig i larmende Rasen har styrtet

Gennem italiske Byer. Paa Riget jeg tænker nu ikke

;

Haabet vi havde jo dette, mens Lykken os fulgte; lad sejre

Hvem du forunde vil Sejren. Hvis ikke der nogetsteds findes

Plads, som din stenhaarde Hustru vil Teukrerne give, besværger-

Her, o min Fader! jeg dig ved det hel kuldkastede Trojas

Rygende Rester, o lad det mig tilladt være at frelse

Uskadt Askanius ud af Fjenden og lad mig bevare

Denne min Sønnesøns Liv. Lad ikkun Æneas paa Havet
Tumles af ukendte Bølger og følge den Vej, som af Skæbnen
Bliver ham anvist; denne alene jeg ønsker at have
Magt til at værge mod Fare og frelse fra grulige Kampe.
Amathus selv og det høje Cythera og knejsende Pafos

Samt det idaliske Hjem jeg jo ejer ; han Vaabnene lægger.

Tilbringer Livet saa uden Berømmelse her. Og befal kun
Nu, at Karthago med Vælde behersker Ausonien ; ingen

Hindring af os skal lægges i Vejen for tyriske Stæder.

Hvad har det hjulpet at slippe for Kampenes Rædsel og flygte

Gennem argoliske Flammer og gennemgaa saadanne Farer

Baade paa Havet og rundt i de udstrakte Lande, imedens
Teukrerne stræbte at finde til Latium, hvor der skal atter

Krige og knuse de vilde Folk. Ætoliske Arpi. . Staden Arpi i Apulien var
efter Sagnet grundet af Diomedes, Søn af den ætoliske Konge Tydeus (derfor

Tydiden) efter Trojas Ødelæggelse. Kong Latinus havde sendt Gesandter til

Diomedes om Hjælp (Bog 8 V. 9) men Resultatet var endnu ikke bekendt, og
Gesandtskabet faar et afslaaende Svar (iite Bog V. 230 flgg.). Saaret af
dødeligt Vaaben sigter til Iliadcn V. V. 330 flgd., hvor Venus saares i Kampen
ved Troja, Svar af afdødes Sjæle f. Eks. II 317, 831, V. 747. Branden
ved Eryx se V, V. 646 flgd. Æolus's Storme I,V. 50 flgd. Iris som Bud
V, 646, IX, V. I flgd. Allekto VII, 345 flgd. Paa Riget jeg tænker o. s. v.

som var lovet af Jnppiter I, 277 flgd. Amathus var en ved Bjærgværker be-

rømt By paa Sydkysten af Cypern ikke langt fra Pafus, som var helliget

Venus og havde et anset Tempel for denne Gudinde. Paa denne laa ogsaa
Staden Ida Hum med en hellig Lund. Cythera var en lille i det ægæiske
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Rejses et Pergamumr Var det ej bedre at have den sidste

Aske af P'ædrcnelandet bebygget og Jorden, hvor Troja

Havde sin Plads? Saa giv de usalige Tcukrer, jeg beder,

Simois atter og Xanthus, og giv dem, min Fader! igen at

(iennemgaa Iliums Skæbne.« Men Dronningen Juno i heftig

X'rede begyndte nu: »hvorfor vil her du mig tvinge min dybe

Tavshed at bryde og lofte ved Ordene Sloret fur Smerten r

Har dog nogen af Guder og Mennesker tvunget Æneas
Krig at begynde og stille sig fjendtlig mod Kongen Latinus?

Skæbnen har givet ham Raadet at soge Italien. Godt da,

Raadet den gale Kassandra ham gav. At forlade sin Lejr og

Livet til Vinden betro, mon dertil vi have ham raadet.

Kiler betro til en Dreng kun Overanforsel og Lejren,

Eller at drive Tyrrhener til Forbund og ophidse Folk, som
Leve i Ror Har nogen af Guderne eller mit strenge

Magtbud drevet ham ind i hans Ulykke? Hvor er nu Juno?
Hvor her Iris, som sendes fra Skyerne ned? Det er skændigt,

Xaar nu Italeme kredse det vordende Troja med Flammer,

Kiler en Turnus staar paa sin Fædrenejord, og hans Ane
Dog er Pilumnus, hans Moder Gudinden Venilia; hvad saa

Det, at Trojanerne true Latiner med ulmende Brande,

Bygge paa fremmede Marker som Herrer og bortfore Bytte?

Hvad at man Svigerforældre sig vælger og forer fra Hjemmet
Andres forlovede Brude og beder med Haanden om Fred, men
Bagstavne smykker med Vaaben? Æneas du frelse kan ud af

Grækernes Hænder og dække med Taage og luftige Vinde,

Ja, du forvandler en Flaade til selvsamme Antal af Nymfer,

Er det da skændigt, at jeg vil Rutulerne yde lidt Bistand?

Intet Æneas jo ved og er borte. Lad borte ham blive

Uden at vide af noget. Du har jo dit hoje Cythera,

Idalium og dit Pafos. Men hvorfor frister du da en

Stad, som er rede til Krig, og forbitrede Hjerter? Forsoge

\'i nu at styrte fra Grunden det vaklende Frygien? Er det

Os eller hende, som forst mod Achæerne kastede disse

Stakkels Trojanere? H\em har bevæget Europa til Krig at

Fore mod Asiens Folk og har Forbundet brudt ved et Lonrov?
Har den dardaniske Elsker paa m i n Opfordring erobret

Sparta, har jeg ham forsynet med Vaaben, og Krigen ved Hjælp af

Hav og havde et berømt Venustempel. Kassandra; her sigtes til III, 19S flgd.

Pilumnus, IX, 4 og Noten. Venilia var en Søster til Kong Latinuss Hustru
.\mata. Bede med Haanden om Fred: smig. VIII. 119, ved at bære baand-
omslyngede Olivengrene. Smykke Bagstavnen med Vaaben smig. I, 201.

her sigtes særlig til .Ivneas's Sejlads ad Tiberen til Kong Evander. Det var

almindelig Skik at ophænge Vaabnene paa Bagstavnen. Først senere opkom den
Brug, at som Tegn til Angreb et Skjold blev ophængt paa Forsiden af Admiral-
skibets Mast. Forvandle en Flaade til Nymfer; det var Cybele, der for-

vandlede Skibene til Nymfer se IX, 108 - 120. Lonruv: Helenas Bortførelse ved
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Amor forlænget? Du kunde da frygte for dine; for sent nu
Klager du her uden Grund, og forgæves du kives i Ordstrid«.

Juno talte saaledes, og Himlens Beboere alle

Gav deres Mening til Kende ved vekslende Bifald : aldeles

Ligesom Blæsten begynder med Susen i Skovenes Lukke,

Derefter nærmere ruller en dumpere Brusen og melder

Sømanden Stormen, som kommer. Men her den almægtige Fader,

Verdens øverste Herre, begynder at tale, og under
Talen der Tavshed hersker i Gudernes Bolig, og Jorden
Bæver i dybeste Grund, og den skyhøje Æther forstummer,

Vindene hvile, og Havet til Rolighed tvinger sin Balge:

»Hør hvad her jeg nu siger, og præg eder dybt det i Hjertet.

Eftersom ej det vil lykkes at knytte Ausoner og Teukrer
Sammen i Forbund, og eders Uenighed ikke vil ende:

Hvordan Lykken for hver end stiller i Dag sig, og hvilket

Haab end hver nu forfølger. Trojaner hvad eller Rutuler,

Dette skal være mig uden al Forskel, enten nu Pladsen

Bliver belejret paa Grund af Italernes Skæbne hvad eller

Trojas uheldige Tyden af dunkle Orakelsvars Paabud.
Ej jeg Rutulerne frier. Hvad hver har begyndt, skal ham bringe

Sejr eller Lidelse. Samme for alle er Juppiter, Drotten.

Skæbnen vil Udvej finde.« Han svor ved sin stygiske Broders

Vande og Bredder af Strømme, der syde med Beg og med sorte

Bundløse Svælg, og ved Nikket han ryster det hele Olympus.
Hermed ender al Tale, og Juppiter staar fra den gyldne

Tronstol op og af Himlens Beboere følges til Døren.

Ivrigt imidlertid stræbe Rutulernes Skarer ved alle

Porte at nedhugge Folk og at omkredse Muren med Flammer.
Indenfor Voldene holdes Trojanernes Hær i Belejring,

Haabet om Flugten er ude, og sorgfulde staa paa de høje

Taarne forgæves og Muren besætte med tyndere Rækker:
Asius, Imbrasus's Søn, og Thymøtes, Hicétaons Søn, med
Brødrene Assarakus og den aldrende Thymbris og Kastor
Forrest i Kampen ; til disse sig slutte saa Klarus og Themon,
Begge Sarpedons Brødre, som kom fra de lyciske Højder.

Frem den lyrnesiske Akmon med hele sit Legemes Kræfter
Bringer en Sten saa stor som en ganske betydelig Bjærgblok,

Faderen Klytius helt var han lig og sin Broder Menestheus.
Alle om Forsvaret kappes, med Kastespyd nogle, med Stene

Andre, og Ild man bereder, og Pilene lægges paa Strengen.

Selv den dardaniske Prins, som var Venus's største Bekymring,

Paris. Hertil sigte ogsaa de følgende Ord om det erobrede Sparta. Rutu-
lerne frier: nemlig fra at være vSkæbnens Bestemmelse i denne Retning under-

kastede. Stygiske Broder = Pluto. Samme Linier forekomme IX, V. 103—
105. Sarpedon, Søn af Juppiter og Europa, var Konge i Lycien og blev ved
Troja dræbt af Patroklus. Lyrnesiske Akmon. Lyrnesus var en By i Land-
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Ser man i Midten af Skaren ; hans herlige Hoved er bart, og

Straalendc staar han: som Stenen, der bryder det rndhge Ould i

Smykket til Hals eller Hoved: som Elfenbensglansen, der lyser

Midt i et Kimstarbejde af Buksbom eller oricisk

Palme, og Lokker, som rulle sig ned ad en mælkehvid Nakke
Samles i Ringe af bojeligt Guld. Hojhjertede Slægter

Saa dig Saarene volde og Pilene væbne med Cliften,

Dig, o Ismarus, herlige Skud af Mæonierstammen!

Der, hvor Mændene dyrke de frugtbare Marker, som Floden

Paktolus vander med Guld. Ja Mnestheus selv \ar til Stede

Stolt over Ciaarsdagens Ry, da han Turnus fra Voldene drev, og

Kapys, et Navn, efter hvilket Kampaniens Stad er benævnet.

Medens nu Fjenderne gaa mod hinanden i blodige Kam])e,

Sejler ved Midnat Æneas paa Havet. Saa snart han var naaet

Hen til Etruskernes Lejr fra Evandrus, gaar han til Kongen,

Siger sit Navn og sin Slægt samt hvad han begærer og hvad han

Selv medbringer, fortæller, med hvem nu Mezentius sogcr

Forbund at slutte til Krig, og om Turnus's voldsomme Sind, og

Minder ham om, hvor usikkert man stoler paa Menneskeforhold;

Heri han indblander Bonner. Men Tarchon ej tover, han begges

^Lagter forener og slutter et Forbund. Fri for al Skæbne
Gaar saa det lydiske Folk efter (iudebefaling om Bord paa

Flaaden betroet en fremmed som Forer. Æneas's Skib er

Forrest og prydet paa Snablen med frygiske Løver, og Ida

Knejser foroven, det kæreste Syn for landflygtige Teukrer.

Her har den store Æneas sin Plads, og han drofter i Tanken
Krigenes vekslende Gang, mens Pallas tæt ved hans Side

Snart udforsker den halvmørke Nats vejledende Stjerner,

Snart overvejer, hvad baade til Lands og til Vands der har modt ham.

Aabn nu Helikon, Muser! og istem Sangen, hvor stor en

Hær der imidlertid folger Æneas fra Taskernes Strand og
Fylder den rustede Flaade og hen over Havfladen sejler.

skabet Troas. Oricisk l'almetræ; i Epirus laa Staden Orikus, og i denne
Egn voksede især Terpentintræet, hvis Ved var sort og meget benyttedes til

Kimstarbejde. Hojhjertede Slægter :^= lydiske Slægter, og hertil sigter det

folgende Udtryk .Mæonierstammen, da Mæonien var et Landskab i Lydien.

I'aktolus, en Flod i Lydien, førte Guldstøv med sig. Mnesthevs V, 128; IX

797 'Igtl- Kampaniens Stad =; Kapua. Mezentius se VII, 677 Hg. VIII,

493 'Ig- Tarchon se VIII, 519. Fri for al Skæbne, idet Etruskerne (VIII,

510 tig.) etter Mezentius Fordrivelse ved Gudevarsler forhindredes i at drage
imod ham, førend de havde taaet en fremmed Anfører, og nu havde de Æneas.
Frygiske Løver. Skibene her og i de følgende Vers betegnes ved den
billedlige Fremstilling paa Korstavnen, og denne smelter ofte sammen saa vel

med Skibets Navn som med Skibet selv. Her maa antages, at selve .Skibssnabelen

løber frem i Form af Løver, medens Ida bjærget ses bagved. Saaledes er
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Massikus Bølgerne klover med Tigerens kobberne Snabel

Forrest i Flaaden; en Skare af tusinde Unge ham følger;

Klusiums Mure og Kosa forlod de, og alle som Vaaben
Bære den dræbende Bue og have om Skuldrene lette

Kogre og Pile. Med hele sin Deling i prangende Vaaben
Nærmest den trodsige Abas ham følger, og hojt fra hans Bagstavn

Straaler den gyldne Apollo. Sin Søn Populonia havde
Givet en Skare af seks Gange hundrede udvalgte Unge,
Tre Gange hundrede Ilva, en 0, der er rig paa Chalybers

Bundløse Gruber. Den tredje i Rækken Asilas er, han, som
Tolker for Mennesker Guders Bestemmelser; Kvægofres Fibre,

Lynstraalens varslende Ild samt Himmelens Stjerner og dertil

Fuglenes Tunger ham lyde, og tusinde Krigsmænd han forer

Rustede tungt og med struttende Spyd. Dem Helten at lyde

Pisa befaler, en By, som jo efter sin Jord er etruskisk.

Efter sin Stamme alfeisk. Saa følger den prægtige Astyr

;

Astyr, der stoler paa Hesten og alle de spraglede Vaaben.
Folket, som Gære bebor samt Minios Marker, det gamle
Pyrgi og Staden Graviscæ, den usunde By, have givet

Tre Gange hundrede — alle med selvsamme Lyst til at følge.

Ej vil jeg forbigaa dig, du Ligurernes tapreste Forer,

Cinyras ! eller, Kupavo ! dig, ledsaget af faa kun.

Højt paa hans Isse der hæver sig Svanefjer — Kærlighed lægges

Eder til Last — som et Tegn paa hans Faders Forvandling. Man siger

Nemlig at Gyknus, der over sin elskede Faethon sørger,

Medens i Poppellunden han synger i Søstrenes Skygge
For ved sin Muse at trøste sin sorgfulde Kærlighed, bliver

Dækket af dunbløde Fjer af den sølvgraa Alderdoms Farve,

Flyver fra Jorden og søger med Sang imod Stjernernes Verden.

Sønnen, der følger til Søs sine Landsmænds Skarer, med Aaren
Driver ad Havet den store Centaurus, og knejsende højt den

Tigeren (V. 176.) baade Skibet og Betegnelse af Skibssnabelens Form, medens
Apollo (V. r8i) er Skibets Skytsgud paa Bagstavnen. Klusium i Etrurien,

Porsennas Residens, hed tidligere Kamers. Kosa: en Kyststad i Etrurien ligesom
ogsaa Populonia. Ilva = Elba. Fra Chalybernes Land i Pontus kom
det bedste .Staal. Kvægofres Fibre o. s. v. betegner Asilas som kyndig i

Spaadomme og Varsler. Pisa i Etrurien antoges at stamme fra Staden Pisa i

Elis i Nærheden af Floden Alfeus. Cære er oftere omlalt under sit tidligere

Navn Agylla. Ikke langt derfra ligger Pyrgi ved Floden Minio og øst for

denne Graviscæ, hvis Beliggenhed ved udstrakte Sumpe gjorde Byen usund.
Eder til Last: Digteren henvender sine Ord til Svanefjerene istedenfor til

Kupavo, Cy knus's (Svanen) Søn, der bærer dem som Tegn paa, at hans Fader
paa Grund af sin Kærlighed til Faethon blev forvandlet til en Svane. Da
Faethon, Solens Søn, som kørte Solvognen og til Straf blev slynget ned af Jup-
pitcrs Lyn, var død, bleve hans Søstre i deres Sorg forvandlede til Poppeltræer
paa Bredden af Floden Eridanus, hvor de græd Rav. Centaurus er altsaa

Skibets Navn, men det har som Forstavnsbillede en Centaur (halv Menneske, halv

Hest) der hæver en Blok. ligesom Havguden Triton (V. 219) ses med sin
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Truende ud o\er Vandet sig bojer og hæver en vældig

Klok. imod Bolgen og plojer i Havdybet Furer med Kolen.

Oknus kalder nu ogsaa sin Hær fra de fædrene Marker —
Son af den tuskiske Flod og den spaadoinskyndige Manto,

Han, som har, Mantua ! givet dig Mure og Moderens Na\n, og

Rig er paa Aner du — alle dog ikke af selvsamme Slægter:

Stammen er tredobbelt; h\er af de tre har fire Kommuner,
Selv er det Hoved for alle Kommuner, og Tuskernes Blod er

Kraften i disse. Men herfra Me/cntius væbner imod sig

Fem Gange hundrede Mænd, hvem Mincius, Benakus's Son, nu

Kranset med blaalige Siv har om Bord paa det fjendtlige Fartøj.

Vældig Aulestes kommer, der ivrig med hundrede Aarer

Bolgerne pisker, og Havfladen dybt oprores og skummer.

Ham har den uhyre Triton om Bord, hvis Muslingskal skrækker

Hele det blaahge Hav; stridhaaret er Panden og viser

Lige til Siderne frem ham som svommende Mand, men fra Maven
lUiver han Havuhyre for Resten af Kroppen, og under

Halvdyrets Bryst ses Bolgen at skumme og summende bruse.

Disse saa herlige Fyrster med tredive Skibe nu ilte

Troja til Hjælp, og de skar Havfladen med Skibenes Kobber.

Dagen var ganske forsvunden fra Himlen, og Føbe, den hulde,

Korte sin natlige Vogn alt midt paa den himmelske Bane,

Medens .l'jieas — Bekymring jo nægter hans Legeme Hvile —
Sidder ved Roret og styrer sit Skib og for Sejlene sorger.

Se, da moder ham midt under Farten et Kor af hans fordums

Ledsagerinder: de Nymfer, den hulde Cybebe fra Skil)e

Gjorde til Nymfer og Ha\ets Gudinder, og jævnsides frem de
Svomme og Bolgerne skære, saa mange som forhen der stod paa
Strandbredden kobberne Stavne. De straks genkende i Afstand

Kongen og svæve omkring ham i Kordans. Cymodocea,
Dygtigst af alle i Tale, paa Bagstavnen lægger sin hojre

Haand og ham folger, og medens hun hæver sin Ryg over Vandet,

Ror hun med venstre igennem de blikstille Bolger. Hun derpaa
Tiltaler Kongen, som vidste af intet: »du Son af Gudinden!
\'aager dur Vaag da og fir dine Tov; det er os jo, din Flaade,

Alle vi hellige Graner fra Toppen af Ida, som bleve

Muslingskal paa Skibet af samme Navn. Oknus var Son at Tiberguden og den
italiske spaadomskyndige Nymfe Manto og nævnes her som Grunder af Mantua,
i hvis Nærhed V'ergilius var født i Byen Åndes. Ved den tregrenede Stamme
menes Græker, Umbrer og Etrusker. Mincius er altsaa Skibet, men tillige

(Juden for Floden Mincius, der udspringer paa Alperne og lober igennem Søen
Benakus ;= Lago di Garda. F«be er Søster til Føbus og Maaneguilinde.
Cybel)e - Cybele, den idæiske Moder, Gudernes Moder; om Skibenes Forvand-
ling til Havnymfer se Bog IX, \'. 105 lig. Fir dine Tov: giv Sejlene fuld
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Nymfer i Havet; thi dengang Rutulernes troløse Konge,
Medens vi knejsende stod, anfaldt os med Sværdet og Ilden,

Sprængte med Sorg dine Baand vi, og her vi dig søge paa Havet.

Gudernes Moder os gav af Medlidenhed saadanne Former,

Bød os Gudinder at være og føre i Bølgerne Livet.

Ynglingen Askanius er beskyttet af Volde og Grave
Midt mellem Vaaben og grumme Latineres grulige Kampe.
Hen til det aftalte Sted ere alle arkadiske Hestfolk

Komne og sammen med disse de tapre Etrusker, men Turnus

Fast er bestemt paa, for at de ikke sig skulle til Lejren

Slutte, at stille imod dem paa Midtvejen Rytternes Skarer.

Rejs dig fra Sædet, og straks naar Morgenen gryer, saa kald til

Vaabnene Folket, og tag saa Skjoldet, der aldrig besejres,

Hvilket dig Ildguden gav, og han selv har det kredset med Guldrand.

Dagen i Morgen, hvis ikke du tror, at mit Ord er ugyldigt,

Skue skal mægtige Dynger af dræbte Rutuleres Kroppe.«
Talt, og hun svømmede bort; med Haanden hun gav dog den høje

Bagstavn et passende Stød, og den for over Bølgerne fremad

Ret som det hurtige Spyd eller Pilen, der flyver som Vinden.

Ogsaa de andre forøge nu Farten. Anchises's Søn, der

Kender ej Sagen, forbavses, men Varselet højner ham Modet.
Derpaa beder han kort og med Øjnene vendte mod Himlen

:

»Hulde idæiske Moder til Guderne! du, som jo elsker

Dindymusbjærget og alle de taarnomkransede Stæder,

Du, som spænder for Vognen et Løvepar, bring mig nu først til

Kampen og styr nu mit Varsel til Held, giv Frygerne naadig

Hjælp, o Gudinde ! « Han dette kun sagde. Imidlertid havde
Dagen i rullende Kredsgang sig nærmet med lysere Skær og
Bortdrevet Natten; han forst da befaler, at Folkene følge

Ordre og rede til Kamp henvende paa Vaabnene Tanken.
Snart har i Sigte han Lejren og Teukrerne; højt fra sin Bagstavn
Hæver han derfor med Venstre sit funklende Skjold, og fra Muren
Stige Trojanernes Raab imod Himmelen; Haabet, som rejses.

Opflammer Vreden end mere, og Vaaben fra Hænderne flyve

:

Ret som strymoniske Traner en Glæde forkynde, naar under
Kulsorte Skyer de hen gennem Ætheren sejle med Larm og
Flygte med frydefuld Skrigen for Sydvindens Komme. Men dette

Synes Rutulernes Drot og Ausoniens Fyrster et Under,
Indtil de Stavnene se sig mod Stranden at vende og hele

Havet at strømme med Skibe. Paa Hovedet Hjælmspidsen lyser.

Ild der fra Hjælmbuskens Top udstraaler, og Skjoldet, det gyldne,

Lyner med vældige Flammer, som naar en Komet i en skyklar

Nat udsender til Sorg sine blodrøde Straaler, hvad eller

Vind. De arkadiske Hestfolk vare følgelig gaaede til Lands mod Turnus,
medens Æneas liavde Fodfolkene om Bord. Idæiske Moder se Noten S. 47.
Dindymus var et til Cybele helliget Bjærg i Mysjen. Strymon, en Flod i

Thrakien. Sydvinden medførte Regntiden og Vinteren.
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Sirius s Brand gaar frem og med Febre og Sygdomme svage

Mennesker rammer og Himlen hedrover med truende Lyshav.

Dog har den dristige Turnus ej TiHiden tabt til at Stranden

Kunde besættes og Kjenden, som kom, bortjages fra Landet.

Modet endogsaa han hæver med Urd, og han skænder tillige:

»Selv frembyder sig alt, hvad I f)nskede længe at knuse:

Kæmpe I kunne nu, Folk! mind Hjemmet og Hustru og tænk paa
Fædrenes Ry og Bedrifter. Lad selv os ved Havet dem mode.
Medens de ængstes og Landet betræde med vaklende Fodtrin.

Lykken de dristige hjælper«.

Dette han siger og drofter i Tankerne, hvem han skal tage

Med imod Fjenden, og hvem han betro skal Stadens Belejring.

Ned fra de knejsende Stavne Æneas imidlertid lader

Folkene drage ad Broer; men mange, som passe, naar Havet
Trækker sig mattet tilbage, i Spring sig betro til den lave

Strand, eller Aarer de bruge som Hjælp. Udspejdet har Tarchon
Bredden, og der, hvor Vandet ej bruser og Bolgen sig ikke

Larmende bryder tilbage, men Havet uhæmmet sig vælter

Ind med de voksende Vover, han pludselig Stavnene vender
Ind imod Landet og raaber til Fællerne: »udvalgte Mænd! nu
Brug kun de kraftige Aarer, dem hæv, driv Skibene frem og
Kløv saa med Snablerne denne uvenlige Jord og lad Kolen
Bane sig selv kun en Fure, og gerne maa Skibet paa denne
Plads saa brydes i Stykker, naar Landet kun eengang er vundet.«

Saaledes Tarchon raabte, og Folkene trække med Kraft paa
Samtlige Aarer, og ind mod Latinernes Marker de drive

Alle de skummende Skibe, til Snablerne ramme den tørre

Strandbred, og Kolene alle sig uskadte fæste i Jorden.

Dog ikke, Tarchon! Skibet, som fores af dig; thi imedens
Drevet paa Grundene ind det uheldigt paa Sandbanken længe
Hænger og vakler, men staar og mod Bølgerne kæmper, det skilles

Pludseligt ad, og det kaster i Bølgernes Midte sit Mandskab.
Disse nu hindres ved Stumper af Aarer og svømmende Bænke,
Bolgen tillige, som løber tilbage, dem Fodfæstet raner.

Turnus ej heller sig viser sendrægtig, han fyrig sin hele

Hær imod Teukrcrne fører og opstiller ude paa Stranden.

Hornene lyde. .Lneas sig forst mod de landlige Skarer
Styrter og — heldige Varsel — han hugger Latinerne ned og
Dræber den modige Theron, som selv opsøgte Æneas.
Sværdet han drev ham igennem det kobberne Panser og gennem

Sirius 33 Hundestjernen antoges ved sin Op- og Nedgang at bringe Febre og
Sygdomme, ligesom Ko meterne i Reglen ansaas som ildevarslende Tegn, altsaa

bedrøve Himlen = bedrøve Menneskene, naar de se op imod Himlen.
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Klædningens struttende Guld helt ind i den aabnede Side.

Derpaa fælder han Lichas, som ud blev af Moderens dode

Legeme skaaren og viet var, Fobus! dig, som forundte

Barnet at undgaa Døden ved Jærnet. Og kort efter denne

Sender i Doden han baade den vældige Gyas og haarde

Cisseus, der nedslog Skarer med Kollen, men Herkules's Vaaben
Hjalp ikke disse, ej heller de kraftige Arme og deres

Fader Melampus, der fulgte Alciden, saa længe han her paa

Jorden var nødt til at lide de tunge Møjsommeligheder.

Se hvor han slynger sit Spyd imod Farus, der fremforer tomme
Pralende Ord, og saa ind i den skrigende Mund ham det jager.

Cydon ! imedens du folger uheldig din nyeste Glæde,
Klytius nemlig, hvis Kinder nu brunes med tidligste Dun, du
Ramt af Dardanerens Haand vilde ligge ulykkelig henstrakt

Uden at tænke paa hele din evige Leg med de unge.

Hvis ej Forkus's Æt, dine Brodre, i tætsluttet Skare

Havde i Vejen sig stillet i Antal af syv, og de slynge

Selvsamme Antal af Spyd ; men disse fra Hjælmen og Skjoldet

Springe tilbage forgæves, og nogle af Venus, den hulde,

Bøjes til Siden og strejfe kun Kroppen. Da siger Æneas
Her til sin trofaste Fælle Achates: »ræk mig nu Vaaben;
Intet min Højre forgæves vil ind mod Rutulerne slynge,

Naar det har boret sig hist paa den iliske Mark i en Græker«.
Derpaa han griber og kaster det vægtige Spyd, og det Mæons
Kobberne Skjold gennemborer i Farten og bryder tillige

Harnisk og Bryst. Alkanor, hans Broder, ham iler til Hjælp og
Støtter sin faldende Broder med Haanden ; et udslynget Spyd nu
Farer igennem hans Arm, og det videre flyver og blodigt

Holder det Farten, og Haanden ved Senerne døende hænger
Ned fra hans Skulder. Men ud nu af Broderens Legeme river

Numitor Spydet og kaster det hen mod Æneas: at træffe

Lykkes ham ej, kun at strejfe paa Laaret den store Achates.

Frem staar Klausus fra Kures og stoler paa Ungdommens Kræfter;

Fjernt fra fæster i Dryops han nedenfor Hagen det stive

Spyd, og det rammer ham haardt og sig borer, imedens han taler,

Gennem hans Strube og raner ham samtidig Stemmen og Livet

;

Panden mod Jorden han slaar, og af Munden han udspyr en Blodstrøm.

Derpaa i vekslende Kamp tre Thraker han fælder af selve

Boreas's yderste Stamme og tre, som af Faderen Idas

Sendtes fra Ismara, Bjærget i Fædrenelandet. Halæsus

Aabnede Side, idet Sværdhugget sønderbrød Harnisket. Viet var Føbus:
som Lægekunstens Gud, idet Børn, der fødtes i Moderens Dødsstund ved Operationer,

stod under hans særlige Beskyttelse. Melampus er vel Amythaons Søn. en

berømt Læge og Spaamand. Med Herkules kom han da til Italien paa dennes
Tog VIII, 201 flg. og blev saa i Landet. Kures: Sabinernes Hovedstad.
Klausus er omtalt VII, 740 flg. Boreas yderste Stamme betegner vel

disse Thrakere som stammende ned fra Boreas selv og ikke som boende yderst

i Thrakien. Halæsus se VII, 758.
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Iler til Hjælp med Aurunkernes Hær; den neptuniske Ætling

Kommer tillige, Messapus, der knejsende sidder paa Vognen,

Begge Partier fcjrsoge at drive hinanden fra Pladsen;

Heftig er Kampen paa selve Ausoniens Tærskel: som Vinde

Kæmpe uenige gennem den udstrakte Luft og med lige

Kræfter og Mod, og de selv for hinanden ej vige, ej heller

Skyer og Hav, langvarig og tvivlsom er Kampen, og fast staar

Ak mod hinanden: saaledes Latinernes Skarer og Trojas

Fod imod Fod samt ^Land imod Mand tætsluttede kæmpe.

Hist paa et fjernere Sted, hvor Bjergstrommen henkastet havde

Masser af rullende Sten samt Buske, der reves fra Bredden,

Pallas nu ser, at Arkadernes Hær — uvant til at føre

Kampe til Fods, thi Stedets ugunstige Forhold dem havde

Raadet at stige af Hesten — maa tlygte for Latiums Folk, der

Haardt dem forfølge, han soger den eneste Udvej i raadvild

Stilling, at opflamme Modet ved Ord, som han blander med Bonner

:

»Hvorfor flygte I, Venner? Jeg beder ved eders Bedrifter,

Helten Evandrus's Navn og hans sejrrige Krige og eget

Haab, der nu stiller sig frem som en Bejler til Faderens Hæder:
Stol ej paa Fødderne ! Vejen maa banes med Staal gennem Fjender.

Hist, hvor Sværmen af Mænd alier tættest sig trænger, er Vejen,

Hvorfra Fædrenelandet, det høje, forlange vil eder

Sammen med Foreren Pallas. Af Guderne ingen os hader;

Kampen som Mennesker her vi med Mennesker fore og have

Selvsamme Antal af Liv og af Hænder, og Dybet os spærrer

Vejen med Bølgernes vældige Bom ; der os mangler paa Jorden

Plads til at flygte, og skulle vi søge nu Hav eller Trojars<

Dette han siger og midt i de tætteste Fjender sig styrter.

Lagus ham møder nu først, hidkaldt af en ugunstig Skæbne;
Denne, imedens han tumler en Sten af en uhyre Vægt, han

Rammer med Spydet, der slynges med Kraft, hvor Rygradens Midte

Siderne skiller, og drager saa Vaabnet tilbage, der fast i

Benene hænger. Det lykkes imidlertid ikke for Hisbo

Forst ham at naa, skønt sikkert han havde det haabet, thi Pallas

Kommer den stormende Fjende i Forkøbet, medens han raser

Hel uforsigtig paa Grund af sin Staldbroders grulige Død, og

Dybt i hans svulmende Lunge han skjuler sit Sværd, og han derpaa

Iler mod Sthenelus frem og mod Anchemolus, der var Søn af

Rhøtus's ældgamle Stamme og fræk havde vovet at skænde
Selve sin Stevmoders Leje. Rutulerncs ALirkcr tillige

Saa eder begge at falde, Larides og Thymber ! som vare

Tvillinges(mner af Daukus og lignede ganske hinanden.

Aldrig skelnedes hjemme og voldte Forældrene kærest

Messapus se VII, 726. Anchemolus, Søn af Marrubiernes (Marsernos) Konge
Rhøtus. skal efter Mythen være forjagen af Faderen ])aa Grund af sit Forhold
til dennes Hustru Kasjieria og da være flygtet til Turnus's Fader Daunus.

14
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Glæde ved Skuffelse. Her gav Pallas eder et grusomt

Skelnende Mærke: dit Hoved Evandrus's Sværd dig jo afslog,

Thymber! og Haanden, du mistede, soger sin Herre, Larides!

Halvdøde spille dens Fingre, og Sværdet de famlende rore.

Vrede og Skam nu bevæbner mod Fjenden Arkadernes Hær, som
Ildnes ved Heltens formanende Ord og ved Synet af dennes

Store Bedrifter. Forbi paa sit Tospand farer saa Rhøteus

;

Straks gennemborer ham Pallas. For Hus var dette kun Tidsfrist,,

Ikkun Forhaling, thi fjernt fra havde sit kraftige Spyd han

Rettet mod Hus, og mellem dem kom saa Rhøteus, og denne

Optog Vaabnet paa Flugten for dig, du herlige Teuthras

!

Dig, samt Tyres, din Broder, og slynget af Vognen han halvdød

Slaar de rutuliske Marker med Hælen. Aldeles som Hyrden,

Naar den forønskede Vind sig om Sommeren rejser, omkring i

Skovenes Rydninger spredt anstifter en Brand, og paa eengang

Hele Volkanus's Hær sig forfærdeligt breder og tænder

Alt, hvad der ligger i Midten omkring paa de udstrakte Marker,

Medens han sejrrig sidder og ser paa de jublende Flammer:

Saaledes Folkenes Kraft sig forener nu ganske til eet og

Glæder dig, Pallas ! Men lige imod dem iler den djærve

Kriger Halæsus, og bag ved sit Skjold han sig dækker aldeles,

Demodokus samt Ladon han fælder og Feres, og derpaa

Strymonius han med glimtende Sværd borthugger den hojre

Haand, som er hævet og truer hans Strube; i Ansigtet Thoas

Rammer han haardt med en Sten, og den blodige Hjerne med knuste

Benstumper blandes. Halæsus hans spaadomskyndige Fader

Havde i Skovene skjult; men da Oldingen lukkede sine

Graanende Øjne i Døden, ham Pareerne greb og ham gav til

Helten Evandrus's Sværd som et Bytte. Nu Pallas ham soger.

Først dog beder han: »Thybris, du Fader! forund nu blot Jærnet,

Hvilket jeg svinger til Kast, god Lykke og Vejen at finde

Gennem den grumme Halæsus's Bryst, og din Eg skal da have

Samtlige Vaaben og Byttet fra Manden«, og Guden ham hørte;

Medens Halæsus nemlig uheldigt vil dække Imaon,

Byder Arkaderens Spyd han det blottede Bryst. Men den store

Krigshelt Lausus ej taaler, at Hæren forskrækkes, da denne

Herlige Kriger blev dræbt. Straks fælder han Abas, som frem sig

Stiller imod ham: i Slaget en hindrende sinkende Knude.

Her nu Arkadiens Sønner maa segne. Etruskere falde,

I, Trojanere ! ogsaa, som selv ej Grækerne havde
Mægtet at dræbe. Nu lige i Kræfter og Førere støde

Skarerne sammen til Kamp ; men de bageste tætne de foran

Staaende Rækker, og Massen dem tillader ikke at røre

Vaaben og Hænderne. Frem her trænger sig Pallas med Vælde,

Hist saa Lausus, og begge de ligne hinanden i Alder,

Sinkende Knude: Billedet er hentet fra en Traadknude : ligesom det er van-

skeligt og sinkende at løse en slynget Knude, saaledes at kæmpe med den erfarne
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Skonhed og Skabning, og Lykken dcni begge har nægtet at komme
Atter til Fædrenelandet. Den store olympiske Herre

Ikke dog tillod disse at modes til indbyrdes Kamp, men

Snart deres Skæbne dem venter imod en bcromtere Fjende.

Turnus imidlertid midt gennem Hærskaren for paa sin raske

Vogn, da hans yndige Suster ham minder, at Lausus han hjælper.

Dengang han Fællerne ser: -det er Tid til at vige for Kampen;

Kne mod l'allas jeg gaar; mig Pallas skyldes alene;

Onske jeg vilde, hans Fader som Tilskuer selv var til Stede«,

Dette han raaber, og alle fra Kamppladsen veg efter Onske.

Ynglingen undrer sig over den stolte Befaling og ser, da

Alle Rutulerne trak sig tilbage, forbavset paa Turnus,

Ojnene ruller han over de vældige Lemmer, og alt hun

Mønstrer med trodsige Blikke i Afstand. Herskerens Urd han

Derpaa besvarer saalcdes: jeg Ros vil mig vinde og enten

Her en Ijerommclig Dod eller Feltherrebyttct mig hente;

Hvad der end bliver af dette min Lod er min Fader tilfreds med.

Spar dine Trusler«. Han derpaa sig nærmer til Kamppladsens Midte;

Iskold stivner nu Blodet i alle Arkadernes Hjerter.

Turnus af Tospandet springer, til Fods vil han skride til Nærkamp;
Ligesom Loven, der ser fra et ophøjet Udkig en Tyr paa

Markerne fjernt sig til Kampe at øve, sig styrter mod denne,

Saaledes stiller sig Billedet frem af den kommende Turnus.

Dengang Pallas nu tror ham tilstrækkelig nær for et Spydkast,

Træder han først frem: Lykken \il muligt begunstige hvad der

Voves af ulige Kraft, og han op mod den udstrakte Himmel
Beder: ^jeg bønfalder dig, du Alcide! nu her ved min Faders

V^enskab og Bordet, du sogte som fremmed, o hjælp dog mit første

Store Forsøg. Lad Turnus nu halvdød se, at jeg tager

Alle hans blodige Vaaben, og lad nu hans døende Øjne

Taale at se mig i Sejr«. Alciden jo Ynglingen hørte;

Dybt han i Hjertet maa skjule sin heftige Smerte og fælder

Taarer forgæves. Alfader sin Søn tiltaler nu venligt

:

»Dagen for hver er bestemt. Uerstattelig, kort er for alle

Tiden at leve; men Ryet at brede ved Daad, det er Manddom.
Talrige Sønner af Guder ved Trojas knejsende Mure
Opgav Livet, ja selv Sarpedon, min Ætling. Paa Turnus
Ogsaa hans Skæbne vil kalde; han Levetids-Maalet har naaet.«

Dette han siger og bort fra Rutulernes Marker han skuer.

Pallas med hele sin Kraft udslynger et Spyd og af Skeden
Drager det blinkende Sværd. Hint flyver og træffer hvor Skuldrens

.\bas. \'nclige S oster nemlig Nymfen Juturna, der i Latium havile en hellig

Kilde. \ige for Kampen = vige Plads for Tvekampen mellem Turnus og
Pallas. Fe Itherre by ttet : den dræbte Feltherres Vaaben og Rustning.

A I c i d e n =: Herkules ; om dennes Besøg hos Evander se VIII, 373 Ild. .Sarpedon,
San af Juppiter og Evropa, blev som Lyciens Konge dræbt ved Troja af Patroklus
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Øverste Dække sig hæver, og banende Vej sig igennem
Randen af Skjoldet det strejfer endogsaa den vældige Turnus.

Denne nu svingende længe sit jærntilspidsede Spydskaft

Slynger mod Pallas det ind og han taler saaledes: »nu se, om
Ikke mit Spyd langt bedre kan trænge igennem,« og Skjoldet,

Alle de talrige Kobber- og Jærnlag, Huden af Tyren,

Hvormed det ofte var kredset og dækket, af Spydet i Midten

Spaltes med rystende Stod, og det borer sig gennem hans ikkun

Sinkende Harnisk og gennem det mægtige Bryst. Han det varme
Spyd udriver forgæves af Saaret, og ud ad den samme
Vej gaar samtidig Blodet og Livet; han synker da sammen
Over sit Saar, og omkring ham Vaabnene drønende falde,

Slaar saa det blodige Ansigt i Døden mod Fjendernes Jordbund.

Over ham stiller sig Turnus:

»Husk mine Ord, I Arkader! og bring dem til Kongen Evandrus

:

Pallas jeg sender ham hjem saaledes som selv han har villet;

Gravhøjens Ære, hvordan den nu er, og Begravelsens Trøst jeg

Skænker ham. Dyrt skal ham staa det æneiske Gæstevens-Forbund«,

Medens han udtalte dette, han satte paa Liget sin venstre

Fod, og han aftog hurtigt det vægtige Bælte, paa hvilket

Skændselsdaaden var præget — en Skare af unge, som blive

Selvsamme Bryllupsnat skændigt i blodstænkte Værelser dræbte

;

Klonus, Eurytus's Søn, den i rigeligt Guld havde mejslet —
Turnus som Bytte det tog, og han glædes i Hjertet og jubler.

Menneskehjerte, hvor lidt dog kender du Skæbnen og hele

Fremtidens Lod samt Maade at holde, naar Lykken dig hæver!

Tiden vil komme for Turnus, da dyrt han vil ønske at købe

Pallas uskadt igen samt hade sit Bytte og Dagen.

Folkene lægge i talrig Forsamling med Suk og med Taarer

Pallas ned paa et Skjold og ham bringe tilbage. O du, som
Vende skal hjem til din Fader som Sorg og som skønneste Hæder!
Dig har den selvsamme Dag forst givet til Krigen og atter

Ranet, men vældige Dynger Rutuler du lader tilbage.

Rygtet om saadan Sorg, nej. Visheden hen til Æneas
Flyver, at Fællerne færdes nu næsten paa Afgrundens Rand og

Tiden er kommen til Hjælpen at yde de slaaede Teukrer.

Alt, hvad er nær ham, fælder med Sværd han i Flamme og baner

Gennem den udstrakte Hær sig med Staalet en Vej, og han søger

Turnus ! dig, som er stolt af det nylige Drab. For hans Øjne

Staar kun Pallas, Evander og Bordet, til hvilket han først som
Fremmed var kommen, og Haanden, som gaves. Han le\ende fire

Ynglinge fanger, som vare af Sulmo Sønner, og dernæst

Skændselsdaaden: Danaiderne, Kong Danaus's halvtredsindstyve Døtre, som
Bryllupsnatten alle undtagen Hypermnestra efter Faderens Befaling myrdede deres

Mænd, og derfor straffedes i Underverdenen med at øse Vand i et bundløst Kar.
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Lige saa inange, der fostres af Ufens, for disse at bringe

I^allas's Skygge som Offer og stænke paa Gravbaalcts Flammer

Fangernes Blod. Han derpaa i Afstand slynger et fjendtligt

Spyd imod Magus, der snedig sig under det bojer, og Spydet

Bævende over ham tlyver; men ydmygt bedende favner

Magus hans Knæ, og han siger: >.jeg beder dig her ved din Faders

Afdode Sjæl og dit Haab om din voksende Son, din lulus,

Frels nu for Fader og Son dog dette mit Liv. Jeg et prægtigt

Hus jo besidder, og dybt er der nedgravet hist forarbejdet

Mange 'I'alenter i Solv, og jeg ejer desuden en Masse

(luld forarbejdet og raat. Kj drejer for Teukrerne her sig

Sejren om mig, og et eneste Liv ej gore vil Forskel.«

Saaledes lod hans Ord, og Æneas ham svarede derpaa:

Alle de mange Talenter i Solv og i Guld, som du nævner.

Spar dem for Barnet. Ved Pallas at dræbe har 'Jurnus l)egyndt at

Ophæve Handel om Fanger i Krigen, og selvsamme Mening
Have tillige min Fader Anchises's Sjæl og lulus.

Dette han siger og griber med Venstre i Hjælmen; tilbage

Bojes den bedendes Nakke, og Sværdet begraves til Hæftet.

Hæmonidés, der er Fobus og Trivias Præst, er ham nær og

Straaler i lysende Dragt og i herlige Vaaben, og Bindet

Slynger de hellige ]'.aand om hans Tindinger. Rundt om paa Marken

1 )river han denne i Kamp, og han ofrer den faldne, idet han

Staar over Manden og dækker ham helt med den mægtige Skygge.

\'aabnene samler Serestus og bærer paa Skuldrene bort som
Minde om Sejren til Kongen Gradivus. Slaget fornyes

Atter af Cækulus, Son af Volkanus's Æt, og af Umbro
Kommen fra Marsernes Bjærge. Mod disse nu Dardanus's .Fltling

Stormer i Vrede. Med Sværdet ham borthugger Anxur den venstre

Haand samt hele det buede Skjold — stort havde han talt og

'l'roet paa Ordenes Magt samt hævet til Himlen maaske sin

'{"anke og lovet sig selv graa Haar og en Oldingealder —
Derpaa han styrter sig frem mod den flammende Tarkvitus. Son af

Nymfen ved Navn Dryopé og den Skove-beboende Faunus,

1 )ennc i glimrende Vaaben sig tumler, men Haanden Æneas
Hæver tilbage og slynger sit Spyd, der saa binder hans Harnisk

Fast til det vægtige Skjold, og imedens han l)edende onsker

Meget at sige, forgæ\es, han kaster i Stovet hans Hoved,
(iiver med Foden et Stod til den halvvarme Krop, og desuden

Siger med fjendtlige Tanker han: her kan du ligge til Skræk nu:

K] skal din herlige Moder i jorden dig gemme og dine

Lemmer med Gravhojen tynge i Fædrenelandet; du her skal

Lades tilbage for Fugle og Dyr eller sænkes i Ha\et,

Ufens se VII, 780. .Som Offer at bringe. De ofres XI, 81—82. Himlet;
det hellige Præstebiiul. Dækker med Skygge; ikke med sin egen Skygge,

men han staar over ham og lader Dødens Skygge lægge sig over hans ()jne og
Legeme. Gradivus - Mars. Cækulus VII, 711. L'mbro Vil. 787 flg.
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Hvor saa Bølgen kan tumle dig rundt og de hungrige Fiske

Slikke dig Saarene«. Straks derefter de forreste Mænd han
Søger i Turnus's Hær: Antæus og Numa, den kække
Lukas og Kamers, den blonde, en Søn af en højhjertet Fader,

Volscens nemlig, der rigest paa Mark var af alle Ausoner
Dertil var Drot i det tavse Amyklæ. Ret som Ægæon —
Hvem man med hundrede Arme forsyner og hundrede Hænder
Samt halvhundrede Ild-udspyende Bryster og Munde,
Naar han mod Juppiters Lyn udslynger en Larm af det samme
Antal af Skjolde og drager de lige saa talrige Sværde —
Saaledes raser i Sejr Æneas paa Marken, da Staalet

Blevet var varmt. Se, frem mod Nifæus's Firspand og ind ham
Lige mod Brystet han stormer, men Hestene, dengang de se ham
Komme med langstrakte Skridt og forfærdelig Raslen, i Angest

Vende og styrte tilbage i de vælte saa Føreren ud af

Vognen og fare med denne til Stranden. Imidlertid kaster

Lukagus sammen med Liger, hans Broder, det snehvide Tospand
Midt ind i Fjenden : men Liger med Tøjlerne Hestene styrer,

Lukagus svinger i Kreds kamplysten det blottede Slagsværd.

Ej dog taaler Æneas, at disse saa rasende trodse;

Frem han sig styrter og staar med sit modvendte Spyd i sin Vælde.

Liger nu siger:

»Ej Diomedes's Heste du ser og Achilles's Vogn, ej

Heller den frygiske Mark. Nej, her i vort Land skal du finde

Ende paa Krig og paa Liv.« Fra den rasende Liger der vidt hen

Flyver nu saadanne Ord; men den troiske Helt ikke agter

Svar ham at give paa disse; han slynger kun Spydet mod Fjenden.

Forover bøjet til Slag har nu Lukagus mindet sit Spand med
Sværdet, og rede han gør sig til Kampen og sætter sin venstre

Fod just frem, men igennem den nederste Rand af det blanke

Skjold gaar Spydet og borer sig ind ham i Lysken til venstre.

Ud han saa kastes af Vognen og døende ruller paa Marken.

Ham nu med bidende Ord tiltaler den fromme Æneas:
» Hestenes langsomme Løb slet ikke har, Lukagus ! givet

Vognen til Bytte, ej heller har gøglende Rædsel fra Fjenden

Kastet den om; men du selv den forlader ved Springet fra Hjulet.«

Volscens IX, 462. Det tavse Amyklæ. Staden laa ved Kyslen imellem

Terracina og Kajeta. Efter et Sagn forlod Indbyggerne Staden paa Grund af

usund Luft og Slanger. Digteren overfører dog maaske til dette Amyklæ For-

tællingen om den lakoniske Stad Amyklæ, som blev angreben af Dorerne, og da

der ofte kom falske Efterretninger om Angreb, gav den Lov, at ingen mere
maatte tale om Fjenderne, som saa kom og tog Byen, fordi ingen meldte dere.s

Ankomst. Derfor kaldes Byen den tavse, og der sagdes, at Amyklæ gik under

ved Tavshed. Ægæon en Gigant, Søn af Jorden og Tartarus. Disse Cjiganter

siges efter Mythen at have stormet Himlen og bleve af Juppiter besejrede ved

Lynet og begravede imder Ætna. Ægæon er den samme, som oftest benævnes
Briareus se VI, 305. Ej Diomedes Heste o. s. v. Liger udtrykker ved disse

Ord, at Latinerne vare taprere Modstandere end selv piomedes og AchiUes, med
hvem Æneas personlig havde kæmpet ved Troja, smig: IX, 155 hvor Turnus
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Hermed han Tospandet greb; den usalige Broder nu strakte

Vaabenlos Hænderne frem, thi af Vognen han ogsaa var kastet

:

»Hør mig, Trojaner! jeg beder ved dig og Forældre, som havde

Saadan Son, spar dette mit Liv, hav Medynk med Bonnen.«

Mere han snger at sige i Bon men Æneas ham svarer

:

»Nylig ej saadanne Ord har du talt; nu do og forlad ej

Broder som Broder«, og dermed han aabner med Sværdet ham Brystet,

Livsvarmens Skjul. Det var saadanne Mænd, den dardaniske Helt paa

Kampmarken dræbte, imedens han rasede lig med en Bjærgstrom

Eller en hvirvlende Storm. Ud bryder fra Lejren den unge

Askanius med det hele forgæves belejrede Mandskab.

Juppiter forst henvender imidlertid Ordet til Juno

:

»Du, som er baade min Soster og elskede Hustru I ja Venus

Selv, som du ogsaa jo mente, og ikke du taget har fejl her,

Stotter Trojanernes Magt, ej Krigernes kraftige Hænder
Eller det trodsige Mod til at udholde modende Farer.«

luno beskeden ham svarer: »men hvorfor, kæreste Husbond!

Piner du mig, som er syg og nu frygter din strenge Bebrejden r

Havde min Kærlighed saadan Magt, som den fordum besad og

Altid burde besidde, saa vilde du ikke nu nægte

Netop mig, du almægtige Gud ! at jeg maatte fra Kampen
Bortfore Turnus og bringe til Faderen Daunus ham uskadt;

Lad ham da do og med dyrebart Blod kun bøde til Teukrer.

Slægten han udleder dog fra vor Stamme ; Pilumnus som fjerde

Ane han har, og han ofte med gavmild Haand til dit Tempel
Skænket har talrige Gaver.« Det hoje Olympus's Konge
Hende i Korthed svarer: »ifald du for Ynglingen ønsker

Dodsstundens Nærhed forhalet og Tid kun for ham, der skal falde,

Dersom du mener, at dette jeg fast nu bestemmer, saa frels kun

Turnus ved Flugt og ham fri for den nær forestaaende Skæbne

;

Saa vidt gives kan efter. Men dersom der skjuler sig under

Bonnen en større Begæring om Gunst, og du tror, at den hele

Krig kan forstyrres og ændres, saa haaber du ganske forgæves. -^

Juno brister i Taarer: »men hvad om du gav i dit Hjerte

Hvad du mig nægter med Ord, og nu Turnus som Gave beholdt det

Omtalte Liv? Nu venter en tung Død her en uskyldig.

Eller jeg Sandheden ej kan bedomme. Gid ugrundet Frygt mig

Skuffer nu her og du vender — du kan det — din Tanke til bedre«.

Ordet af Juno var talt, og hun kaster sig straks fra den hoje

Himmel i Skydragten ned gennem Luften i hvirvlende Storm og

Soger Trojanernes Hær og Laurenternes Lejr. Nu Gudinden

Danner af Skyernes Taager en luftig og kraftesløs Skygge

Lig med Æneas aldeles i Skikkelse — underligt Særsyn —

bruger lignende Ord. Som du mente se Vers 65 flg. Slægten tra vor
Stamme. Hermed sigter Juno til I'ilumnus, der el'ter en Mythe var Juppiters
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Ruster den derpaa med lutter dardaniske Vaaben og former

Skjold samt Hjælmbusk ganske som Dardanus's Ætlings ; hun giver

Intetbetydende Ord, kun en Lyd uden Tanke, og danner
Skridtene nøje som hans: saaledes som Rygtet har sagt, at

Billeder svæve omkring efter Dødsstunden, eller som disse

Drømme, der gøglende skuffe i Søvnen de sløvede Sanser.

Billedet hopper saa glad foran Krigernes forreste Række,
Driller med Vaabnene Manden og æsker ham ogsaa med Stemmen.
Turnus sig styrter imod det og kaster det hvinende Spyd i

Afstand. Ryggen det viser og vender til Flugt sine Fodtrin.

Turnus, der virkelig tror, at Æneas har vendt sig og viger,

Fatter et skuffende Haab i sin Sjæl og er ganske betagen:

•> Hvorhen, Æneas! flygter du? Svig ej det fastsatte Bryllup!

Denne min Hojre skal give dig Landet, du søgte ad Havet.«

Raabende dette han følger og svinger det lynende dragne
Sværd, og han slet ikke ser, at hans Fryd bortføres af Vinden.

Op til en højere Skrænt og med udsatte Stiger og Broer
Rede til Brug laa ganske tilfældigt Skibet, paa hvilket

Kongen Osinius kom over Havet fra Klusiums Kyster.

Her nu paa Flugten Æneas's urolige Billede kaster

Ind sig i Skjul, dog nærmer sig Turnus lige saa hurtigt,

Alt, hvad der standser hans Flugt, han besejrer, og over de høje

Broer han sætter i Spring. Han til Forstavnen _ næppe var kommen,,
Før den saturniske Datter har sprængt Skibstovet og lader

Skibet, som løsreves, drive med Bolgen, der skyller tilbage.

Videre soger ej Skjul nu det luftige Billede; højt det

Hæver i Luften sig op og sig blander med Skyernes Mørke.

Ham, som er borte, Æneas til Kamp udæ,sker og sender

Talrige Mænd, som han moder tilfældigt, i Døden; men Hvirvlen

Fører imidlertid Turnus til Midten af Havet. Nu denne.

Ukendt med Sagen og uden at paaskønne Frelsen, sit Øje
Kaster tilbage og strækker med lydelig Røst sine Hænder
Op imod Himlen og beder: »almægtige Fader! har mig du
Anset skyldig at bøde saa haardt og bestemt, at jeg saadan
Straf skal lide? Og hvor skal jeg hen? Mon hvorfra jeg kom nu?
Hvilken Tilbagevej fører mig hjem, og hvorledes er saa jeg?

Skal jeg da gense atter Laurenternes Mure og Lejren?
Hvor er den Skare af Mænd, som mig fulgte i Krigen, og hvem jeg^

Efterlod alle — o Skændsel dog — midt i en skrækkelig Død og
Nu ser spredte omkring, og jeg hører dem stønne i Faldet?
Hvad skal jeg gøre nu? Hvor er i Jorden et gabende Svælg, hvis

Dyb kan mig sluge? O ynk I mig hellere, alle I Vinde!
Driv mig nu Skibet paa Skær og mod Klipper — o Turnus jo eder
Selv anraaber — ja send det mod Syrternes grulige Banker,

Søn, eller maaske til Turnus's Slægtskab med Danae VII, 397, 437. Osinius
tra Klusium maa have været en Fyrste, thi efter' V. 176 bliver Klusinernes
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Hvor ej nogen Rutuler og intet medvidende Rygte

Folgcr mig hen<. Saaledes han taler, og Tankerne bolge

Snart til det ene og snart til det andet: skal efter en saadan

Skændsel han styrte sig selv vanvittig i Sværdet og bore

Ind i sin Side den grusomme Od eller hellere midt i

Havdybets Bolger sig kaste og soge den buede Strand at

Naa ved at svomme og atter sig stille for Teukrernss Vaaben:

Tre Gange vælger han hver Plan; tre Gange holder den hoje

Juno tilbage og standser medlidende Ynglingens Forsæt.

Plojende Dybet han fores paa gunstigt rullende Bolger

Hen til den ældgamle Stad, som var grundet af Faderen Daunus.

Frem er imidlertid fyrig Mezentius rykket til Kamp paa

Juppiters Bud, og han ind mod de jublende Teukrere trænger.

Straks Tyrrhenernes Skarer sig samle, og ind paa den ene

Mand de sig samtlige styrte med Had og med Masser af \'aaben.

Dog er han Klippen, der strækker sig frem i det udstrakte Hav og.

Stillet mod Vindenes Rasen og kastet mod Bølgerne, taaler

Havets og Himmelens Vælde og Trusler, imedens den selv staar

Hel ubevægelig; Herbus han strækker til Jord, Dolichaons

Son, og den hurtige Palmus og Latagus — denne han rammer
I,ige i Ansigt og Mund med en Sten som en losreven vældig

Stump af et Bjærg, og han Palmus med sonderbrudt Knæhase lader

Rulle sig langsomt i Stovet, og Vaabnene skænker han derpaa

Lausus at bære paa Skuldren og sætte paa Issen hans Hjælmbusk.

Ogsaa den frygiske Kriger Euanthcs han fælder og Mimas,

Paris's Ven og i Alder ham lig: Theano ham nemlig

Fødte og Amykus gav som Son i den selvsamme Nat, da

Dronningen Hekuba, svanger med Fakkelen, fødte sin Paris;

Paris imidlertid hviler i Fædrenestaden, men ganske

Ubekendt Mimas ligger nu her paa Laurenternes Marker.

Ret som et Vildsvin, hvilket det granrige Vesulus mange
Aar har forsvaret og mange Laurentier-Sumpene næret

Inde i Rorskovens Siv, naar Hundenes Bid har det drevet

Ned fra det knejsende Bjærg, og det ind mellem Garnene kommer.
Standser og opbragt raser og Haarene rejser paa Ryggen

;

Ingen har Mod til at \ redes og nærmere gaa, men de ikkun

Fjernt fra dænge det over med Spyd og med farefri Skrigen,

Medens det frygtlos vender sig tovende hcnimod alle

Sider, og Tænder det skærer og Spydene ryster af Ryggen :

Hær antort af Massikus. Faderen Daunus's Stad: Rutulernes Hovedstad
Ardea. Tyrrhenerne: altsaa de femhundrede, som af JLid til Me/entius havde
fulgt Æneas se V. 772. Om Grunden til Hadet se VIII, 493 flg. Theano
omtales hos Homer som Datter af Cisseus, Konge i Thrakien, og gift med Antenor;
og Hekuba er da Datter af Dymas. Men Hekuba, Paris's Moder, (. r hos Ver!,'il

Cisseus's Datter. Om Ordene svanger med Fakkelen se VII, 341. X'esuhis.
nu il Viso, var et Bjærg paa I,iguriens Grænse. Mod til at vredes; \'rede 'g
Mod sættes hos Oldtidens Filosoffer i nøje Forbindelse; den fejge kan ikke blive
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Saaledes ingen af dem, som med Rette Mezentius hade,

Vover at drage sit Sværd og ham aabent at mode ; men fjernt fra

Æske de ikkun med Spyd og forfærdelig Skrigen til Kamp ham.

Grækeren Akron var kommen fra Korythus's ældgamle Jord, og
Ufuldbyrdet han havde sit Bryllup forladt som en Flygtning

;

Da nu Mezentius ser ham med rød Fjerbusk og i Brudens

Purpur vidt hen at bringe Forvirring i Midten af Hæren:
Ret som en Løve, der strejfer forsulten igennem de høje

Skove med Dyrenes Lejer, naar rasende Hunger den driver,

Dersom den skuer en Ged eller Hjort med de høje Gevirer,

Glæder sig, aabner sit vældige Gab og med struttende Manke
Kaster sig hen over Kødet og holder det fast, og det grimme
Blod tilsøler et ganske umætteligt Svælg,

Saaledes styrter han fyrig sig ind mod de tætteste Fjender.

Ned den usalige Akron han kaster, som døende slaar med
Hælen den blodstænkte Jord, og han helt overrisler med Blodet

Spydet, der splintres. At dræbe Orodes, som flygter, han dog ej

Anser rigtigt, ej heller at saare hans Ryg ved et Spydkast,

Derfor han forfra lober imod ham og Mand imod Mand ham
Moder som stærkest i Vaaben men ikke i Kampe fra Baghold.

Derpaa han sætter sin Fod paa den faldne, og støttet til Spydet

Siger han: »Mænd! her ligger den stolte Orodes, i Krigsfærd

Ej at foragte«, og glade hans Folk istemme hans Jubel.

Døende siger Orodes nu: »hvem du end er, som har sejret.

Ej skal du glæde dig længe, og ej skal jeg uhævnet blive;

Selv dig en lignende Skæbne der venter, og snart skal du ligge

Her paa den selvsamme Mark.« Mezentius smilende bittert

Svarer i Vrede ham: »nu skal du dø. Hvad mig der skal møde.

Guders og Menneskers Fader bestemmer,« og Vaabnet han drog af

Legemet ud. Saa kaster den grulige Søvn og den haarde

Hvile sig over hans Ojne, og disse sig lukke til Nattens

Evige Mørke. I Kampen Sakrator nu fælder Hydaspes,

Cædikus Alkathous, saa Rapo den vældige stærke

Orses og Parthenius, og Messapus derpaa Lykaons
Søn Ericetes og Klonius — hins utojlede Stridshest

Havde i Faldet til Jorden ham kastet, men denne til Fods blev

Fældet af Fjenden til Fods. Og den lyciske Agis var ogsaa

Forrest i Kampen, men denne af Valerus dræbes, som havde

Kraften fra Fædrene taget i Arv, og af Salius hugges

Thronius ned, men ham saa Nealces fælder, berømt for

Spydet og Pilen, han sendte med skuffende Flugt i det Fjerne.

Sorger og Mandefald havde den blodige Mars nu for begge

Helt udjævnet; de slagne og sejrende dræbte og dræbtes

Uden al Forskel; Flugt ej nogen af Parterne kendte.

vred, den modige undgaar det ikke. Korythus's_ Jord: Staden Kortona se

III, 186. Spydet, der splintres, smig. IX, V. 424.
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Oppe i Juppitcrs Bolig beklage nu Guderne begges

Haablfjsc Vrede og saadan Besvær for de jordiske Slægter;

Venus er Tilskuer her, men hist den saturniskc Juno,

Medens den dødblege Tisifoné blandt Tusinder raser.

Frem nu Mezentius træder paa Marken og ryster i harmfuld

Vrede sit vældige Spyd. Saa stor som Orion, naar denne
Ikmer sig Vejen til Fods gennem Nereus's dybeste Vande,

Eller fra Bjærgenes Toppe han bringer den aarrige Avnhog,

Træder paa Jorden og skjuler i Skyernes Dække sit Hoved:
Saalcdes træder Mezentius frem i de vældige Vaaben.

Fjernt ham i Skarerne ser da Æncas, og rede han gor sig

Straks til et Mode; men hin uforfærdet paa Pladsen forbliver,

Staar som en Klippe og venter nu her sin hojsindede Fjende,

Maaler med Ojnenc Rummet, som fordres af Spydet, og siger:

»Hjælp mig, I Guder: min Hojre og Spydet, jeg svinger til Kast nu!

Lausus ! jeg lover, at selv skal du, iklædt Byttet, som her vi

Tage fra Roverens Lig, blive stillet som Minde om Sejren

Over .Fineas, ^ og kaster det hvinende Spyd saa i Afstand.

Dette nu Hyver, men preller fra Skjoldet, og længere borte

Træffer det mellem hans Side og Lyske den ædle Antores,

Herkules's Fælle, som fodt var i Argos og havde sig knyttet

Fast til Evander og valgt den italiske Stad til sin Bolig.

Ned den usalige slaaes ved Saaret, som anden var tiltænkt,

Ser imod Himlen og mindes i Doden sit elskede Argos.

Derpaa kaster den fromme Æneas sit Spyd, og det farer

Gennem det hvælvede Skjolds tredobbelte Malm og det Lærreds
Hylster og alle de tre omflettede Huder af Tyre,

Hvorpaa det hænger sig fast i hans Lyske forneden, men dermed
Taber det Kraften. Æneas, som ser Tyrrheneren blode,

River i Glæde nu hurtigt sit Sværd fra sin Side, og hidsig

Ind mod den sitrende Mand han sig styrter. Da Lausus det ser, han

Sukker saa dybt i sin barnlige Sorg for den elskede Fader,

Medens de strømmende Taarer sig ned over Kinderne rulle.

Her, du prisværdige Vngling ! jeg ikke vil tie om dig og
Ej om din grusomme Dod og din herlige Daad, hvis da ellers

Tiden, som kommer, vil tro, hvad et saadant Værk den fortæller.

Tisifoné: en af Furierne. Orion er her den kæmpemæssige Jæger, der efter

Doden blev sat paa Himlen som Stjernebilledet Orion. Han var gift med Eos,

Morgenrøden. Min Højre og Spydet. Mezentius, der nævnes som Gude-
foragteren VII, 680, anraaber altsaa disse som Guder, og medens andre skænke
Guderne Sejrsminder af faldnes Vaaben, lover han her at stille sin egen Søn
i lignende Vaaben op som et Sejrsminde. Mezentius foragter (luderne, men han
tror dog paa deres Magt; derfor siger han til Orodes, der truer ham \'. 772, at

Juppiter bestemmer Liv og Død, men V. 912: jeg skaaner ej Guder, hvormed
han mener: de (^uder, som du nu paakalder, skulle ikke hjælpe dig. Et saa
dant Værk: Digterens egne .Sange. Saaledes indblander Digteren ofte en
Hentydning til Sangens Betydning for Efterverdenen og de afdøde, som berømmes
f. Eks. IX, 446.
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Kampudygtig og hildet Mezentius trak sig tilbage,

Medens han efter sig slæbte ved Skjoldet den fjendtlige Spydstang.

Ynglingen styrtede frem, og han kastede ind sig mod Fjenden.

Hævet Æneas sig havde til Hugget med Sværdet i Haanden;
Bort under dette han sprang og forsinkede derpaa hans Angreb.

Folkene ledsage dette med vældige Raab, indtil Sonnens
Skjold havde Faderen dækket, og denne var sluppen fra Kampen

;

Vaaben de slynge og søge ved Spydkast Fjenden i Afstand

Helt at forvirre. Nu raser Æneas og holder sig dækket.

Ret som naar Haglene styrte fra Skyerne ned, og den hele

Skare af Plovmænd flygter fra Marken med Bønderne bort, og
Vandringsmanden er skjult i et dækkende Ly under Flodens

Hullede Bred eller Taget, som Klippen har dannet, saa længe
Skylregnen plasker paa Jorden, for siden, naar Solen sig atter

Viser, at fortsætte Dagens Besvær: saaledes Æneas,
Rundt fra hel overvældet med Kastespyd, udholder Krigens

Uvejr, indtil det tordnet har ud, og han raaber til Lausus,

Truer kun Lausus: »hvorfor i Døden dig styrte og vove

Hvad der er over din Kraft ? Uforsigtig du bliver af barnlig

Kærlighed lokket.« Men denne nu ikke desmindre afsindig

Viser sin Kækhed, og snart den dardaniske Anførers stærke

Vrede sig højere rejser, og Pareerne spinde den sidste

Traad nu for Lausus: midt gennem Ynglingen driver Æneas
Nemlig sit kraftige Sværd, og det skjules aldeles i Kroppen.
Helt gennem Skjoldet det gaar, — kun let var den truendes Vaaben,

Ogsaa igennem hans Dragt, som Moderen havde med blode

Guldtraade virket, og Blod opfyldte hans Barm, men bedrøvet

Livsaanden Liget forlod, og ad Luften den Aanderne søgte.

Da nu Æneas ser paa den døendes Aasyn og Miner,

Da han nu ser paa det ganske forunderligt blegnende Ansigt,

Drog han et tungt medlidende Suk, og han udstrakte Haanden,
Frem for hans Sjæl steg Tanken om Barnet, som elsker sin Fader:

»Hvad kan den fromme Æneas, beklagelsesværdige Yngling!

(live, som saadant Mod og saa ædelt Hjerte fortjener?

Vaabnene, hele din Glæde, behold dem, og dersom der heri

Ligger en lindrende Tanke, jeg her vil dig skænke til dine

Forfædres afdøde Sjæle og Aske, men dette du skal dog
Tage i Ulykken med som en Trøst for din grusomme Bortgang:

Doden du fandt for den store Æneas 's Haand«. Han tillige

Skænder paa Vennernes Toven og hjælper at løfte fra Jorden
Liget, hvis Haar efter Skikken var sat men af Blod nu besudlet.

Blødningen havde hans Fader imidlertid standset med Vand fra

Tiberens Strøm, og Forfriskning for Lemmerne søgte han støttet

Op til en Træstamme. Noget derfra er den kobberne Hjælm paa

Grenene hængt, og paa Engen sig hvile de tyngende Vaaben.
Udvalgte Ynglinge rundt om staa, selv syg og med Stønnen
Bojer han Halsen mod Træet, og Skæget ham ned over Brystet
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Flyder, ug ofte han sporger om I.ausus, og mange han sender

Vd for at kalde ham bort og at bringe den sorgfulde Faders

Budskab til Sonnen. Men Lausus de grædende \'enner som livløs

Bringe paa Skjoldet tilbage: den vældige Helt, som et vældigt

Saar har besejret. Hans Sjæl, som en Ulykke anede, kendte

Klagernes Lyd i det I-jernc. Sit graanende Haar han bedækker

Helt med det skæmmende Stov, og han strækker mod Himmelen begge

Hænderne op og sig fast saa klamrer til Liget og siger:

»Lausus! har saadan Lyst til at leve besjælet mig, at jeg

Tillod Sonnen i Stedet for mig sig at stille mod P'jendens

Væbnede Haandr Skal Saaret, jeg ser, have reddet din Fader,

Doden, du led, have skænket ham Livet? Elendig jeg først nu

Ser i min Undergang hele min Ulykke; dybt har sig trængt nu
Saaret, jeg fik. Dit Xavn har jeg plettet med Brode, min Son ! og
Bort er jeg jagen ved Had fra min Trone, mit fædrene Scepter.

Straffen mit Fædreneland samt Folkets Forbitrelse skyldtes

;

Gid jeg mit syndige Liv havde ofret for hvilken som helst Død

!

Jeg er i Live, og Lyset og Mennesker ej jeg forlader:

Nu jeg forlader dem. ^ Dette han sagde, og samtidig op han

Staar med den saarede Side og byder, uagtet det dybe

Saar dog lammer hans Kraft, uforfærdet, at Hesten man bringer.

Den var hans Ære og Trost, og den bragte fra samtlige Krige

Hjem ham med Sejr. Han nu taler til denne, der staar saa bednnet

;

Talen saaledes begynder han: »længe vi levet nu have,

Rhæbus! ifald da noget i Menneskelivet er længe.

Enten skal sejrrig i Dag du nu bringe tilbage som Bytte

Selve .FCneas's Hoved og blodige Vaaben og hævne
Sammen med mig al Sorg over Lausus's Dod eller ogsaa.

Dersom ej Kraften os baner en Vej, skal du falde med mig nu;

Aldrig nemlig jeg tror, at du, tapreste Fælle! vil anse

Dette dig værdigt at lystre den fremmede Ordre og taale

l'eukriske Herrer.« Han talte saaledes, og kommen paa Hestens

Ryg sin sædvanlige Stilling han indtog og væbnede begge

Hænder med skarpslebne Spyd. Han om Hovedet straaler i Malmets
Glans, og paa Issen sig rejser den struttende Hestehaars Hjælmbusk.
Saaledes farer han midt ind i Skarerne. Dybt i hans Hjerte

Syder den knugende Skam, der er blandet med Sorg og med Afsind.

Tre Gange raabte han hojt paa Æneas, og denne, som nemlig
Straks genkendte ham, beder nu glad: »o, maatte dog Guders
Fader og selve den hoje Apollo bevirke, at selv du
Aabner nu Kampen.«
Sigende dette han gaar ham fjendtlig i Mode med Spydet.

Hin saa taler: »min Son har du, grusomme! ranet, og hvorfor

Skrækker du saa? Kun dette var Vejen, ad hvilken du kunde
Knuse mig ganske. Jeg Doden ej frygter og skaaner ej Guder.

Stands. Jeg som døende Mand her kommer, men først vil jeg bringe

Saadanne (iaver«, og Spydet han hermed slynger mod Fjenden.

Et efter andet han sender, imedens i flyvende Fart han
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Kredser i mægtige Buer ham rundt, men det guldrige Skjold dog
Udholder Stodene. Tre Gange rider i Kreds han til venstre

Rundt om den staaende Mand, og fra Haanden han Spydene kaster,

Tre Gange drejer den troiske Helt i sit kobberne Dække
Rundt en forfærdelig Skov, men tilsidst, da han bleven er ked af

Disse Forsinkelser, ked af at udrive alle de mange
Træffende Spyd, og han trænges i denne saa ulige Fjernkamp,

Drøfter i Tanken han alt, og saa bryder han endelig frem og
Slynger sit Spyd mellem begge dens Tindinger ind paa hans Stridshest.

Stejlende rejser sig Dyret og slaar med Hovene Luften,

Kaster sin Rytter til Jorden, og folger saa selv og ham hindrer,

Medens i Faldet den kaster sin Forkrop hen over Herren

;

Raab imod Himmelen stige fra baade Latiner og Troer.

Frem sig Æneas styrter, og Sværdet han river af Skeden,

Siger desuden: »men hvor er den tapre Mezentius, hvor er

Hele hans rasende Mod?« Tyrrheneren svarer, da først han
Havde med opadvendt Blik omfattet den udstrakte Himmel

:

»Grusomme Dødsfjende! hvorfor nu haane og true med Døden?
Drab er ej Uret; aldrig jeg saaledes kommer til Kampen,
Saadan Pagt har ej heller min Lausus imellem os sluttet.

Ikkun om eet jeg dig beder, ifald den besejrede Fjende
Vente kan saadan Gunst. Mig forund, at mit Legeme bliver

Jordet i Graven. Jeg ved, at jeg rundt omgives af mine
Landsmænds bitreste Had

;
jeg dig beder, forsvar mig imod den

Rasende Vrede og und mig at hvile hos Lausus i Graven.«
Dette han siger, han venter paa Sværdet og byder det Struben:

Blodet paa Vaabnene strømmer, og dermed han udaander Livet.

Ulige Kamp, idet Mezentius var til Hest men han selv til Fods. Saadan
Pagt. Mezentius mener, at Lausus's Død ved Æneas's Haand ikke indeholder
nogen Forpligtelse hverken for Æneas til at skaane hans Liv eller for ham selv

til at modtage saadan Naade.



ELLEVTE BOG.

JN u har Aurora forladt Oceanet og rejst sig paa Himlen,

Medens Æneas, endskont han er martret af higende Længsel

Kfter at bruge sin Tid til at jorde de faldne, og selv han
Lider i Sjælen ved Sorg over Tabene, straks ved det første

Morgenskær indfrier Lofter, han Guderne gav for at sejre

:

Hojt paa en Bakke han stiller med rundt afhuggede Grene
Forst op en uhyre Eg som et Minde om Sejren til dig, du
Vældige Krigsgud ! og hyller saa denne i straalende Vaaben,

Byttet fra Fjendernes Forer Mezentius, ophænger Mandens
Hjælm med det dryppende Blod, hans splintrede Vaaben og Harnisk

Tolv Gange truffet og boret igennem, og fæster til venstre

Arm ham det kobberne Skjold, og om Halsen han hænger ham derpaa

Sværdet i Elfenbensskeden. De jublende Fæller — thi hele

Hærforerskaren ham tæt omsluttede — giver han nyt Mod,
Medens han taler saaledes; »I Mænd! Stordaaden er udført.

Frygt ej mere for hvad der os venter. I skue som første

Frugter vort Bytte fra Kongen den stolte Mezentius, han, som
Staar ved min Tapperhed her. Vi nu hen til Latinernes Drot og
Stad ville herfra gaa. Hold Vaabnene rede i Tanken,
Tænk eder forud i Haabet nu Krigenes Gerning, at ikke,

Xaar forst Guderne lade os drage af Sted og fra Lejren

Fore vort Mandskab bort, I som raadvilde hæmmes af Nolen
Eller sendrægtige holdes tilbage af Frygt. Lad os forst dog
Lægge i Jorden nu alle de ikke begravede Venner,
Hvad der i Acherons Dyb er den eneste onskede Ære.
Altsaa gaa og bevis nu de herlige Sjæle, som have
LTdost Blodet for dette vort Fædreneland os at skabe,

Sidste Begravelsesære, men allerforst hjem til Kvanders
Sorgfulde Stad lad os sende vor Pallas, ham, som den sorte

Dag rev bort som den tapre og lagde for tidligt i Graven.«
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Grædende siger han dette og vandrer tilbage til Huset,

Hvor nu den livlose Pallas var lagt og den gamle Acotes

Liget bevogtede, han, som Parrhasierhelten Evanders

Vaabenfælle var fordum, men fulgte som Ledsager nu sin

Elskede Fosterson, dog ej under saa gunstige Varsler.

Rundt staar Tjenernes Skare og hele Trojanernes Sværm og

Iliske Kvinder i Sorg med de udslagne Haar efter Skikken.

Dengang Æneas traadte nu ind ad den mægtige Fløjdør,

Slaa de med Hænderne Brystet og hæve mod Himmelen høje

Klagende Raab, og af Jammer og Sorg det i Kongsgaarden lyder.

Selv, da han skuer paa Lejet den dødblege Pallas's Hoved
Ansigt og hele det gabende Saar af Ausoniens Spydsod

Midt i hans Ynglingebryst, udbryder han, medens hans Taarer

Vælte sig frem, saaledes: beklagelsesværdige Yngling!

Hvi har en Lykke, der kom mig saa venligt i Mode, mig misundt

Dig, at det ikke dig skulde forundes at skue mit Rige

Eller at komme med Sejren tilbage til Fædrenehjemmet ?

Dette jeg lovede ikke din Fader Evander til Afsked,

Da han ved Afrejsen tog mig i Favn, og han sendte mig bort for

Her mig det mægtige Rige at vinde og ængstelig bad os

Være de modige Mænd til at kæmpe mod hærdede Slægter.

Nu han maaske gør Løfter og hildes i gøglende Haab og

Skænker til Altrene Gaver, imedens vi sorgfulde følge

Denne afsjælede Yngling, der intet nu Guderne skylder,

Hjem med en unyttig Hæder. Usalige ! se skal du Sønnens

Grusomme Ligfærd. Have vi lovet dig saadan en Hjemkomst
Ladet dig vente paa saadan Triumf? Og er dette mit altid

Hellige Ord? Men, Evander! du ikke skal se ham besejret

Komme med Skændsels Saar, ej heller, naar Sønnen var frelst, dig

Ønske som Fader den grusomme Død. Ak, hvilken Beskytter

Mister Ausonien ikke, og du, min lulus, i ham nu!«

Talen han endte i Graad og befaler at løfte det Medynk
Vækkende Lig, og af Hæren han sender et Tusinde valgte

Mænd, for at disse ham skulde som Følge bevise den sidste

Hæder og være til Stede ved Faderens Klager som ringe

Trøst i den mægtige Sorg men som skyldt en ulykkelig Fader.

Rask omflette nu andre med Grene af Hægebærtræet og Egens
Kviste hans Vidiebaare, den bløde, og skygge med Løvets

Dække det opredte Leje, og højt de saa Ynglingen lægge

Hen paa det landhge Straa: som en Blomst, der er plukket af Pigens

Finger, den blide Viol eller smægtende Blomst Hyacinten;

Glansen har ikke forladt den endnu og ej heller dens Form, og

Jorden som Moder ej nærer den længer og giver den Kræfter.

Tvende Gevandter, som stivne aldeles af Guld og af Purpur,

Bringer Æneas frem : den sidoniske Dido dem havde

Parrhasierhelten. Parrhasia var en Stad i Arkadien, Evanders Fødeland.
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Selv forarbejdet og glad lagt Haanden paa Værket, og fine

Guldtraade slog hun i Væven. Kedrovet han hyller som sidste

Ære det ene om Ynglingens Lig, med det andet han dækker
Haaret, som brænde skal snart. Fra Laurenticr-Slaget han dernæst

Samler erobrede Sager i Mængde og byder, at Byttet

Fores i udstrakt Ræ'kke. Han tilfojer Vaaben og Heste,

Hvilke fra Fjenden man tog, og for Flammen at stænke med Ofres

Blod, bagbinder han dem, han som Dodsofre Skyggerne sendte.

Stænger, som vare beklædte med fjendtlige Vaaben, han byder

Forerne bære og fæste paa disse de fjendtlige Navne.

Ogsaa man medtog her den usalige gamle Acotes;

Snart han med Hænderne saarcr sig Brystet, og snart han sit Ansigt

Skæmmer med Neglene; ned han sig kaster og ligger med hele

Legemet strakt hen ad Jorden. Tillige de medfore Vogne
Stænkede helt med Kutulernes Blod; men bag efter Liget

Stridshesten Æthon uden sædvanlige Prydelser folger.

Grædende gaar den og væder med mægtige Draaber sit Ansigt.

Andre saa bære hans Spyd samt Hjælm ; thi de øvrige Vaaben
Tog jo den sejrende Turnus. Bedrøvede folge i Skare

'J eukrer, Tyrrhener og alle Arkader med Spydene vendte.

Efter at Følget i hele sin Række sig bortfjernet havde,

Staar nu Æneas stille, og sukkende dybt han til Slutning

Tilfojer dette: yden samme saa grusomme Skæbne i Krigen

Kalder til lignende Taarer os bort nu, Farvel da for evigt,

Herlige Pallas! Farvel da for evigt!« Han siger ej mere,

Gaar til de knejsende Mure og Skridtene retter mod Lejren.

Snart fra Latinernes Stad der nu mødte Gesandter; i Haanden
Bar de Olivenens Grene med Baand, og de bede om Skaansel:

Give tilbage han skulde de Lig, som paa Markerne vare

Spredte ved Sværdet og lade dem finde i Gravhøjen Hvile,

Ej mod besejrede kæmpe og dem, som ej aandede mere;
Skaane han maatte de Folk, som han Venner og Svigerforældre

Havde benævnet engang. Og den ædle Æneas, som finder

Bønnen antagelig, viser dem Naade og siger endogsaa:

»Hvilken ulykkelig Skæbne, Latinere! kastet har eder

Ind i en saadan Krig, at I sky alt Venskab med os nu:

Naade for livløse Folk I forlange og dem, som ved Marses
Lod ere faldne: jeg vilde med Glæde den levende tilstaa.

Aldrig jeg kommen var her, hvis Skæbnen ej havde mig givet

Bolig og Plads, og jeg Krig ej fører med Folket, men eders

Konge forlod vort Venskab og vilde sig heller betro til

Turnus's Vaaben. Det stemte vist mere med Billighed, dersom
'l'urnus sig stillede selv mod en saadan Død. Hvis han tænker
Krigen at ende med Magt og at bortjage Teukrerne, burde

Bagbinder dem o. s. v. De fire Mænd, som han fangede levende X, 534 flg. for

at ofre dem paa Pallas's Grav. Tog den sejrende Turnus: Turnus tager

15
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Her han i Vaaben til Kamp have mødt, og i Live var han, hvem
Enten en Gud eller ogsaa hans Tapperhed skænkede Sejren.

Gaa nu og læg under eders ynkværdige Borgere Baalet.«

Saaledes talte Æneas. Forbavsede stod de og tavse.

Ansigt og Øjnene hen mod hinanden de vendte. Den gamle

Drances, der stedse med Had og Beskyldninger fjendtlig forfulgte

Ynglingen Turnus, begynder til Gensvar Talen og siger

:

»Du, som er stor i dit Ry, dog større i Vaaben, med hvilken

Ros skal jeg hæve. Trojaner! dig lige til Himlen? Og hvad skal

Forst jeg beundre nu, enten dit Retsind eller din Krigsdaad?

Dette dit Budskab bringe med Tak vi til Fædrenestaden-,

Hvis saa Lykken en Vej anviser os, ville vi selv dig

Soge forsonet med Kongen Latinus. Lad Turnus da soge

Forbund med andre. Ja, glæde det skal os tillige at hæve
Murene højt, som af Skæbnen dig gaves, og bære trojanske

Stene paa Skuldrene frem.« Saaledes han talte, og Bifald

Lød enstemmigt fra Skaren. De fastslog Dagenes Tal til

To Gange seks, og i Freden, som mægledes, strejfede Teukrer

Blandede mellem Latiner ustraffet i Aasenes Skove.

Knejsende Bjærgaske tone ved Dobbeltoksernes Slag, og

Skyhøje Graner man styrter til Jorden, og uden at standse

Klover ved Kilernes Hjælp man Ege og duftende Cedre,

Eller man Avnbøge korer af Sted paa de knagende Vogne.

Alt nu det flyvende Rygte som Bud om den gribende Sorg har

Naaet Evander og fylder hans Stad og hans Bolig, og nylig

Meldte det Latium Sejren for Pallas. Til Portene styrte

Alle Arkader, og efter en ældgammel Skik de i Hast nu
Ligfakler gribe; det lyser paa Vejen af Flammernes lange

Række, og flimrende vidt over Markerne Lyset sig kaster.

Frygernes kommende Stimmel dem møder, og her sig forene

Begge de jamrende Skarer. Da Kvinderne se, at de drage

Ind nu i Byen, de fylde med Klageraab Staden, der sørger.

Ikke der fandtes en Magt, som kan holde Evander tilbage:

Midt ind i Skaren han styrter. Da Baaren er stillet paa Jorden,

Falder han hen over Pallas og klamrer med Suk og med Taarer

Fast sig til denne og siger, da endelig Vejen for Ordet

Næppe var aabnet paa Grund af hans Smerte: »O Pallas! det var jo

Ikke det Løfte, du gav til din Fader. O havde du ikkun

Mere forsigtig dig villet betro til den grusomme Krigsgud!

Dog jeg jo vidste, hvor meget en nyvunden Hæder i Vaaben
Sammen med smigrende Ry kan formaa i en Kamp, som er første.

Uheldsvangre Forsøg af en Yngling og grusomme første

Prøve i Nabokrig! Ak, mine Løfter og Bønner, som ingen

Hørte af Guderne! Lykkelig du! o min retskafne Viv, at

X, 513, kun Bæltet; Vaaben omtales ikke der. Drances, der stedse optræder
som Turnus's bitreste Modstander, var efter Sagnet en Søn af Kong Latinus's
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Doden du fandt, og du ikke h\ev frelst til en Smerte som denne

!

Jeg derimod har ved Livet besejret min Skæbne for her at

Blive alene tilbage som Fader. O havde jeg fulgt blot

Troernes Forbundsskarcr, og havde Rutulernes Vaaben

Ganske bedækket mig ! Havde jeg selv opofret mit Liv og

Forte blot Ligtoget mig til mit Hjem og nu ikke min Pallas

!

.Eder jeg anklager ikke, I Teukrer! ej heller vort Forbund

Eller de Hænder, vi rakte hinanden for Venskab at knytte:

Saadan Skæbne bestemt var min Alderdom. Dersom en tidlig

Dod dog ventede Pallas, det vilde mig troste, at forst han

Dræbt havde Tusinder Volsker og falden var, medens han forte

Bxler i Latium ind. Jeg kunde dig aldrig en anden

Ligfærd onske, min Pallas ! end selve den fromme Æneas,

Alle de store Trojaner, Tyrrhenernes Fyrster og dertil

Hele Tyrrhenernes Hær. Udmærkede Minder om Sejren

Bringe de hid jo fra dem, som din Højre har sænket i Doden;
Ogsaa du selv stod her som den vældige Stamme i Vaaben,

Turnus ! ifald der var Lighed i Alder, og Aarene gav den

Selvsamme Styrke. Men hvi dog holder ulykkelig her jeg

Tcukreme borte fra Kamp? Drag bort nu og husk, at I bringe

Kongen mit Budskab: naar jeg nu frister et Liv, som jeg hader,

Efter at Pallas er dræbt, er din Hojre jo Skylden ; thi denne

Ser du jo skylder til Sonnen og Faderen Turnus, og ikkun

Her er jo Pladsen dig aaben for Velgerning sammen med Lykke.

Glæde i Livet jeg søger ej mere — og tor det jo ikke —
Kun til min Son den at bringe i Dybet hos afdode Sjæle.«

Rejst har Aurora for Jordens bekymrede Mennesker Dagens
Herlige Lys og tilbage dem bragt Arbejdet og Møjen:
Baal paa den buede Strand oprejstes af Fader Æneas
Sammen med Tarchon, og hver efter Fædrenes Skikke de faldne

Landsmænd bringe til Pladsen, og hele den hvælvede Himmel
Hylles i dybeste Morke ved Baalenes kvalmende Brande.

Iførte skinnende Vaaben de rundt om de antændte Ligbaal

Tre Gange løb, og til Hest de Begravelsens sorgende Flammer
Tre Gange kredsede rundt, og de udstødte jamrende Veraal).

Jorden bestænkes med Taarer, og Taarer paa Vaabnene falde
;

Mændenes Raab og Trompeternes Klang imod Himmelen stige.

Nogle i Flammerne kaste nu Byttet fra dræbte Latiner,

Hjælme og prægtige Sværd samt Bidsler og rullende Vognhjul,

Andre den velkendte Skænk : deres Skjold og uheldige Vaaben.

Rundt om slagtes som Offer til Døden en Masse af Okser;

Borstede Svin samt Faar, som man tager fra samtlige Marker,

Dræbes og kastes paa Ilden. Man over den udstrakte Strandbred

Søster, som var gift med en Landmand. Ved Livet besejret min Skæbne;
ifølge den naturlige Gang dør Faderen før Sonnen, derfor lader Digteren her
Faderen besejre Skæbnen ved at overleve Sonnen. Stod som en Stamme

15*
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Ser paa de ivrige Fæller, bevogter de halvbrændte Baal og
Bort man ej derfra rives kan, forend den fugtige Nat har

Omdrejet Himlen, der straaler med alle de funklende Stjerner.

Ogsaa paa modsat Side de stakkels Latinere havde
Bygget utallige Baal og begrave tillige i Jorden
Talrige Lig eller kore dem bort til de nærmeste Marker
Eller dem sende tilbage til Fædrenestaden, men Resten,

Hele den mægtige Dynge fra Drabet i Flæng, bliver opbrændt
Uden al Hæder og Tal^, og de udstrakte Marker nu rundt om
Lyse fra Baalenes Mængder om Kap. Da det tredie Dagslys

Havde fra Himmelen jaget den kølige Skygge, de søgte

Sorgfulde Brandstedets Aske og blandede Ben, og en lunken

Gravhej lagde de over dem. Lydeligst Klagernes Larm og
Størst var den varige Sorg dog i Husene rundt i den rige

Konge Latinus's Stad, hvor Modre og Sønnernes stakkels

Koner og elskede Søstre med sørgende Hjerter, og Børn, som
Savne Forældrene, øse Forbandelser over den stj-gge

Krig samt Turnus's Planer om Bryllup : selv han jo skulde.

Sige de, kæmpe med Staal og med Vaabnene afgøre, hvem der

Kunde Italiens Rige og højeste Ære forlange.

Hadefuld Drances forøger nu dette og vidner, at Turnus
Kaldes alene og fordres alene til Kampen at føre.

Mange af modsat Mening for Turnus tale forskelligt.

Dronningens ansete Navn ham beskytter tillige, og Mandens
Herlige Rygte ham giver en Støtte i vundne Trofæer.

Midt i det flammende Røre og disse bevægede Scener

Bringe de udsendte Bud Diomedesjs Svar fra hans store

Stad nu desuden: at intet man udrettet havde uagtet

Hele den anvendte store Besvær, og at Gaver og Guld og
Alle de tryglende Bønner ej havde formaaet at virke;

Derfor Latinerne maatte nu Forbund søge med andre
Eller Trojanernes Drot anraabe om Fred dem at give.

Modløs synker nu Kongen Latinus i dybeste Kummer:
Gudernes Vrede og Synet af alle de nyrejste Grave
Minde jo tydeligt her, at Æneas blev ledet af Skæbnens
Faste Bestemmelse. Altsaa han ind i sin glimrende Bohg
Kalder den høje Forsamling af Raadet, og særlig han byder
Alle de første af sine at møde. De samles og ile

Gennem de vrimlende Gader til Kongepaladset. Latinus

Ældst af dem alle og mægtigst ved Sceptret med Sorgen paa Panden
Sidder i Midten. Han byder de udsendte Bud, som nu vendte
Hjem fra Ætolernes Stad, at fortælle Beskeden, de fik, og

Smig. Sejrsmindet over Mezentius XI, V. 6 flgd. Diomedes's Svar. Smig. VIII,

9 hvor det bestemmes, at Sendebud skulde rejse til. Diomedes's Stad Argj'rippa,
(Arp i) for at begære Hjælp. Ætolernes Stad = Argyrippa; Diomedes var
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Fordrer, at Svaret berettes aldeles fuldstændigt i Orden.

Tungerne tie og tyst er i Salen, men Vcsulus lyder

Urdren, som gaves, og derpaa begynder han Talen saaledes:

>'Set Diomedes vi have og selve Argivernes Lejrplads,

Borgere ! Vejen vi endte, besejrede alt hvad os modte.

Kom og berorte den Haand, som har fældet det iliske Rige.

Seirrig paa Markerne hist ved lapygerbjærget Garganus

Byggede op han en Stad, han benævnede Argyripå, og

Navnet den fik efter Byen i Fædrenelandet. Da ind vi

Kom, og der gaves os Lov til at tale personlig, vi bringe

Gaverne frem og berette vort Navn og vort Hjemsted og hvem der

Havde os paafort Krig samt hvad der os forte til Arpi.

Dengang han havde os hort, hans venlige Læbe os derpaa

Svarede: »0 1 lyksalige Folk! du saturniske Rige!

Gamle Ausonere! Hvad for en Skæbne forstvrrer da eders

Rolige Færden og raader at æske til ukendte Kriger

Alle vi ^^ænd, som med Sværd have hærget de iliske Marker —
Her jeg nu forbigaar alt hvad vi led ved de knejsende Mure,

Medens vi krigede, alle, som Simois dækker med Bolgen —
Bode med skrækkelig Kval, og vi lide Forbrydelsens Strafte

Rundt om i Verden: en Skare, som Priaraus selv vilde ynke;

Dette jo kender Minervas usalige Stjerne, Euboas
Klipper og Syndernes Hævner Kafereus. Straks efter denne

Krig Menelaus, Atriden, blev dreven til fjerneste Strand, og

Lige til Proteus's Stotter han kom paa sin Fart, og Ulixes

Skuede Ætnas Cykloper. Skal eder jeg kalde i Minde
Her nu Neéptolemus og hans Rige og Idomeneuses
Styrtede Guder r At Lokrerne bo paa de libyske Kyster?

Son af Ætoliens Konge Tydeus; Byen benævnes ogsaa den argi viske Lejr
fordi Diomedes var gift med den argiviske Konge Adrastus's Datter Ægialea, og
Staden Argyripå havde sit Navn efter den peloponnesiske Stad Argos Hippium.
Naar der siges, at Diomedes sejrrig byggede Staden, sigtes til et Forbund, han
sluttede med Kong Daunus imod Messapierne, hvorved han efter disses Nederlag
fik en Del af Landet. lapygerbjærget Garganus, et Bjærg i Apulien, der

der ogsaa kaldtes lapygien efter lapyx, en Son af Dædalus, der var Konge i det

sydlige Italien. Minervas usalige Stjerne: Uvejret, som Minerva rejste mod
Grækerne, idet saadanne Uvejr gerne tilskrives en Stjernes Op- eller Nedgang.
Aarsagen til Minervas Vrede omtales II, iSi tlgd. Kafereus, et Forbjærg paa
den sydostlige Del af Euboa, hvor de hjemvendende Græker led Skibbrud paa
den farlige Kyst som Folge af Palamedes's F'ader Kong Nauplius's urigtige Anvis-
ning. Proteus's Støtter; Havguden Proteus færdedes særlig ved Øen Faros
ved Ægyptens Nordkyst, og som Herkules's Stotter betegne Jordens yderste

Grænser mod Vest, lader Digteren Havet ligesom begrænses her ved Proteus's

yderste Territorium mod Syd. Ætnas Cykloper smig. III, 623 fid. Om
Neoptolemus, Achilles's Son, ogsaa benævnet Pyrrhus, se HI, 319 flgd.

Idomeneus, Konge paa Kreta i Lyktus, se 111,426. Da han ved Tilbagekomsten
fra Troja havde ifolge et til Neptunus givet Lofte ofret sin Son, blev han fordreven
og gik til Italien, hvor han bosatte sig i Kalabrien. Lokrerne, her de opun-
tiske Lokrer, der anfortes af den øjleiske Ajax, synes altsaa efter et Sagn at være
komne til Afrika, medens de III, 425 omtalte naryeiske Lokrer i Bruttium vare
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Ogsaa de tapre Achivers myceniske Forer jo Doden
Fandt, da han næppe var traadt i sit Hjem, for en brodefuld Hustru —
Elskeren lurer paa Helten, som Asien havde erobret —
Eller at Guderne have mig misundt atter at komme
Hjem til de fædrene Altre og skue min inderlig kære
Viv og mit dejlige Kalydon? Ja, der nu følger endogsaa

Skrækindjagende Syner af varslende Tegn, og de tabte

Fæller paa Vingerne steg imod Himlen og flagrede rundt om
Floder som Fugle — ak hvilken forfærdelig Jammer !

— og fyldte

Klipper med klagende Toner. Men netop dette jeg kunde
Vente mig lige fra Tiden, da hel vanvittig med Sværd jeg

Angreb himmelske Lemmer og saarede Venus i Haanden.
Sandelig nej ! I maa ikke mig drive til saadanne Kampe

;

Efter at Pergamum faldt, har med Teukrerne ikke jeg Krig, og

Ikke jeg tænker med Lyst paa de onde og hensvundne Tider.

Alle de Gaver, I bringe mig her fra de fædrene Kyster,

Skulle I give Æneas. Vi stod mod hinanden med skarpe

Vaaben, og Mand imod Mand vi jo modtes : men tro den erfarne,

Tro, hvor mægtig han hæver sig frem med sit Skjold, og i hvilken

Hvirvel han svinger sit Spyd. Og ifald den idæiske Jordbund
Havde af saadanne Mænd født tvende, var Dardanus kommen
Selv til inachiske Byer, og omvendt Skæbnen var bleven

:

Grækenland vilde nu sørge. Saa længe der under det haarde

Trojas Mure blev dvælet, Æneas og Hektor alene

Standsede Grækernes Sejr, og til tiende Aar de den opholdt.

Begge de vare i Mod og i Vaabendaad herlige Helte,

Hin dog i Fromhed størst. Lad Hænderne mødes i Forbund,

Som det nu bydes, men vogt eder Vaaben at møde med Vaaben«.
»Herlige Drot! du har Svaret nu hørt, som os Kongen har givet,

Hørt om den vigtige Krig har tillige du her nu hans Mening.«

Næppe Gesandternes Tale var hørt, før summende Mumlen
Lød fra Ausonernes Læber i blandet Forvirring : som naar en

Rivende Strøm bliver standset af Klipper, der tillukke Løbet,

Brusen der hores, og begge de hæmmende Flodbredder stonne

Under de larmende Bølgeslag. Straks da nu Sindenes Ro er

Kommen tilbage, og Tavshed har lukket de sitrende Munde,
Beder til Guderne Kongen og taler fra Tronstolens Højde

:

»Ønske jeg vilde, at først vi os raadfort havde om Statens

Velfærd-, bedre det havde jo været og ikke paa saadan

de epizefyriske Lokrer. Myceniske Fører ^ Agamemnon i den argoliske

Stad Mycene, der blev dræbt af sin Hustru Klytemnestra og dennes Elsker
Ægisthus. Kalydon var en By i Ætolien, hvor altsaa Diomedes's Fader Tydeus
og Bedstefader Øneus herskede, medens Diomedes var Konge i Argos efter sin

Svigerfader Adrastus. Saarede Venus. Dette omtales i Homers II. V, 330
og hertil sigter ogsaa Vergil X, 31. Forvandlingen af Diomedes's Folk til Fugle
.skildres Ovid. Metam. XIV, 457 flgd. Inachiske Byer. De argiviske Konger
udledede deres Slægt fra Inachus, den første Konge i Argos og Fader til lo.
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Tid nu at samle til Raad, naar Staden belejres af Fjenden.

Hensynslos Krig vi jo fore med Cludernes .-l^tling og Mænd, som

Aldrig besejres og aldrig af Kampene trættes og ikke,

Selv om de ogsaa besejres, sig afholde ville fra Sværdet.

Have I sat eders Haab til vor Bon om Ætolernes Bistand,

Opgiv dette. Sit Haab har enhver til sig selv, men I se, hvor

Ringe det er. Hvorledes det ovrige styrtet er sammen
Helt i Ruiner, det lige for Ojnene ligger jo alt og

Ganske haandgribeligt. Ingen jeg anklager her; hvad der kunde

Gores af Manddomskratt, var til Stede, og Kampen med Rigets

Samtlige Kræfter blev fort. Jeg vil netop her eder sige,

Hvad jeg har tænkt tvivlraadig i Sindet og kort det berette.

Vær da opmærksomme! Nær ved den tuskiske Flod jeg et gammelt

Landomraade besidder, som strækker sig langt imod Vesten

Over Sikanernes Grænser. Aurunkiske Folk og Rutuler

Opdyrke dette og skære med Plovjernet Bakkernes haarde

Grund og benytte til Græsning Tcrrainct, som vanskeligt dyrkes.

Hele den omtalte Egn med det hoje og fyrklædte Bjærgland

Være for Teukrernes Venskab en Gave; lad Forbund os derpaa

Slutte paa ligeligt Vilkaar og give dem Del i vort Rige;

Have de saadan Lyst, lad dem grundlægge Staden og bo der.

Onske de andet Terrain at besætte hos fremmede Folk, og

Have de Lov til at vige vor Jord, saa vi bygge dem tyve

Skibe af Eg fra Italiens Land eller flere, hvis flere

Kunne bemandes. Der ligger ved Strandbredden Materiale,

Selv de bestemme maa Tallet og Maalet paa Skibene; vi dem
Give Metal, Takkelage og Arbejdskraft. Dernæst jeg ogsaa

Mener: for Budet at bringe og Forbundet slutte der gaar som
Sendebud hundrede Mænd af Latinernes ædleste Slægter;

Grene i Haanden de skulle som Fredstegn vise og dertil

Bringe som Gaver Talenter i Guld og i Elfenben samt vor

Kongemagts Kendetegn: Trone og Kaabe. Nu sorg for det fælles

Bedste og yd eders Hjælp nu til alle de vaklende Forhold.«

Derpaa rejser sig Drances, — der bærer paa Naget og stedse

Martres af Turnus's Hæder med hadsk Misundelses bitre

Brodde; han rig var paa Midler og dygtig i Tunge og svag paa

Haanden til Krig, men i Raadet hans Indsigt var temmelig anset;

Magt under Gæring han vant sig, og Moderens Adel ham gav en

Hojtstillet Slægt, men en dunkel som Arv han fra Faderen havde —
Vreden mod Turnus han hidser og oger ved folgende Tale:

> Herlige Konge! du sporger om noget, som ikke for nogen

Den tuskiske Flod = Tiberen. Sikanerne vare et Urfolk i Nærheden af

Tiberen, og A ur un kerne boede i Kampanien, Kutulernes Hovedstad var

Ardea. Saaledes syne.s det her omtalte Territorium, der stod under Kong Latinus,

at have strakt sig henimod Grænsen af Latium og Kamjianien. Have de Lov
til = kunne de ifølge Skæbnens Bestemmelser. Moderens Adel, da hun var



232 Bog XI, V. 357—400.

Stiller sig dunkelt og trænger til vore Udtalelser; alle

Tilstaa her, at de ved, hvad Folkets Lykke forlanger.

Krympe sig blot for at tale. Lad frit Ord gives og Hovmod
Viges af Manden, hvis meget uheldige Varsler og stive

Trodsige Sind — ja jeg siger det, selv om han truer med baade
Vaaben og Dod — har bevirket, at her vi nu skue saa mange
Herlige Føreres Lig og vor Stad nedsunken i Sorger,

Medens den troiske Lejr han bestormer og stoler paa Flugt og
Himmelen skrækker med Vaaben. Til Gaverne, hvilke du her vil

Sende i rigelig Mængde og love Dardanerne, tilføj

Eet dog, herlige Drot ! lad ikke dig hindre ved nogens
Voldsomme Færd i at binde din Datter ved Ægteskabsbaand til

Hin udmærkede Mand som din værdige Svigersøn; slut saa

Fred ved den evige Pagt. Hvis derimod Frygten i saadan

Grad har betaget dit Hjerte og Sind, bønfalde vi selv ham,
Bede om Naade ham selv; han maa vige og give sin Ret til

Kongen og Fædrenelandet. Men hvorfor kaste de stakkels

Borgere ind nu saa tit i haandgribelig Fare, o du, som
Stedse for Latium Kilde og Grund er til saadanne Onder?
Krigen ej bringer os Held ; vi dig bede nu alle om Fred og.

Turnus! det eneste Pant, som ukrænkeligt sikrer os Freden.

Jeg, som du antager fjendsk — hvad ej mig bekymrer om saa var—
Se, her kommer jeg først med min ydmyge Bøn. Du maa Medynk
Have med disse og bøje din Trods samt vige besejret.

Lig nok have vi set i vort Nederlag; vidtstrakte Alarker

Have vi blottet for Mænd. Eller dersom dit Ry dig bevæger.
Dersom du rummer i Brystet en saadan Kraft, og dit Hjerte

Fyldt er aldeles af Tanken om Kongepaladset som Medgift,

Vov da i Selvtillid Brystet personlig at stille mod Fjenden.

Skulle maaske, for at Turnus kan faa en Prinsesse til Hustru,

Alle vi lavere Sjæle som ubegrædt ujordet Skare
Ligge paa Markerne strakte? Besidder du Styrke, og har du
Noget af Fædrenes Mod, saa se ham dog lige i Øjet,

Han dig jo kalder.«

Turnus's voldsomme Sind opflammes ved saadanne Ord, han
Drager et Suk, og fra Dybden af Brystet ham Ordene strømme:
»Altid, Drances! er rig din Veltalenheds Aare, men kun naar
Krigene Hænder forlange; naar Fædrene kaldes til Raadet,
Moder du forst. Dog ikke bør Raadhuset fyldes med Ord, som
Flyve saa store fra dig i din Tryghed, saa længe som Mures
Skanser mod Fjenderne værge, og Gravene strømme med Blod ej;

Lad fremdeles din Tale kun tordne, du dertil er vant jo.

Drances ! beskyld mig for Frygt, naar selv du med Haanden har slaaet

Lige saa talrige Dynger Trojanere ned og har smykket

en Søster til Latinus. Uheldige Varsl er = uheldige Overkommando, idet

Feltherren havde Ret til at tage Auspicier. Stoler paa Flugt: sigter til X, 660 Hg.
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Markerne rundt med vundne Trofæer. Hvad livskraftig Manddom
Mægter at udrette, selv du kan prove; vi fjernt ere ikke

Nodte at opsoge Fjenden ; han kredser jo rundt vore Mure

:

Kom, lad os gaa ham i Mode ! Men hvorfor tove ? Skal Mars kun

Kende din vindige Tunge og dine bevingede Fodder

Evig og altid?

Jeg er besejret? Kan nogen med Ret, nederdrægtige! skælde

Mig for besejret, naar Thybris han skuer at svulme af ilisk

Blod og Evandrus's Hus omstyrtet med hele hans Stamme
Dertil Arkadernes Folk uden \\iaben? Saaledes mig kendte

Bitias ikke, ej heller den vældige Pandarus eller

Tusinde Mænd, som jeg sendte til Tartarus ned paa en enkelt

Dag, indelukket i Staden og kredset af fjendtlige Volde.

Krigen ej bringer os Held. Vanvittige! sligt du fortælle

Kan det dardaniske Hoved og egne Affærer. Men fortsæt

Ikkun at bringe Forvirring i alt ved at udbrede Skræk og

Lovprise Kraft hos et Folk, som er to Gange kuet, og dertil

Nedsætte Kongen Latinus's Magt. Myrmidonernes Fyrster

Ryste for frygiske Vaaben i Angest som ogsaa Tydiden

Eller Larissas Achilles, og Aufidus-Floden tilbage

Flygter fra Hadrias Bolger! Aldeles som Gøgleren her nu

Lader saa bange for mine Bebrejdelser, medens han soger

Sine Beskyldningers Vægt at foroge ved indjaget Rædsel.

Aldrig en saadan Sjæl skal du miste for denne min Hojre

;

Frygt dog ikke, lad bo den i saadant Hjerte. Jeg vender,

Fader! tilbage til dig og din vigtige Raadslagning. Hvis du

Slet ikke mere kan fæste din Lid til vor Styrke i Vaaben,

Dersom vi ere saa ganske forladte, og Hæren er eengang

Dreven paa Flugt, og vi knuses aldeles, og Lykken ej atter

Bliver os gunstig, lad Fred os da soge ved Bønner og strække

Frem de uvæbnede Hænder. Endskønt — var tilbage der ikkun

Noget af fordums Kraft ! Ja lykkelig midt i sin Kvide

Fremfor os andre og herlig i Mod er mig han, som for stedse

Døende sank for at undgaa et saadant Syn og i Døden
Jorden med Tænderne bed. Hvis Midler vi have og hidtil

Urørte Ungdomskræ^'ter, og findes til Hjælp der endnu dog

Baade italiske Stæder og Folk, og har Sejren desuden

Kostet Trojanerne Strømme af Blod, — og de ha\c jo deres

Lig at begrave, og Stormen os alle jo ligelig ramte —
Hvorfor da opgive straks ved Begyndelsen æreløst Modet:
Hvorfor betager da Skælven os, førend Trompeterne lyde?

Meget har Tiden og Livets forskellige vekslende Møje

Bitias og Pandarus smlig. IX. 689 flg. To Gange kuet af Herkules

paa Laomedons Tid og at' Clrækerne. Myr mi donerne el thessalisk Folk under

Achilles's Herredomme ; Larissa, en By i Thessalien, Achilles's Kudeby ; Aufidus
en Flod i Apulien, i hvis Nærhed Diomedes bosatte sig. Turnus lægger disse Ord
ligesom i Munden paa Drances tor kraftigt at udtrykke, hvorledes denne over-
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Vendt til det bedre, og mange har Lykken, som kommer og viger.

Spottet og oprejst atter. Ætolernes Konge og Arpi

Nægte os Hjælpen. Vi have Tolumnius, Lykken ham folger.

Have Messapus og Fyrster, som sendtes af talrige Folk, og

Ringe Berømmelse folger vel ikke de udvalgte Mænd, som

Komme fra Latiums Land og laurentiske Marker. Vi have

Dertil Kamilla, som fører fra Volskernes herlige Stamme
Hæren af Ryttere frem samt Skarer, der straale i Malmet.

Dersom nu Teukrerne fordre mig ene til Kampen, og dette

Eder behager, og selv jeg for Almenvellet er største

Hindring, er Sejrsgudinden mig ikke saa hadsk, at hun mine

Hænder har svigtet og værge jeg skulde mig her ved at prøve

Noget for saadant Haab. Jeg vil modig ham møde, om ogsaa

Selve den store Achilles han ligner og bærer desuden

Lignende Vaaben fra Guden Volkanus's Hænder. Men Turnus,

Jeg, som ej viger for nogen af alle de gamle i Manddom,
Lovet har eder og Kongen Latinus, min vordende Fader,

Hele mit Liv. Æneas ham kalder alene. Ja blot han

Kaldte mig ene, men Drances skal ikke, hvis Gudernes Vrede

Byder det, bøde med Livet, hvis Modet og Æren, den vinde.«

Saaledes raadslog disse om alle de vaklende Forhold,

Medens de indbyrdes stred, men Æneas fra Lejren sin Krigsmagt

Satte i March. Se, hurtigt der farer et Budskab igennem

Kongepaladset med vældig Alarm, og det opfylder hele

Staden med uhyre Rædsel: i Slagorden Teukrerne komme
Oppe fra Tiberens Strøm og med disse Tyrrhenernes Skarer

Over de udstrakte Marker. Der straks nu i Sindene bliver

Pludselig Uro; Folket er slaaet af Skræk, og dets Vrede

Hidses af ublide Brodde. Man heftigt forlanger nu Vaaben,

Ungdommen raaber paa Vaaben, og Fædrene krympe i Sorg sig.

Medens de udgyde Taarer. Der rundt fra stiger mod Himlen

Vældige Raab under stor Usamdrægtighed : ret som naar ofte

Fuglenes Sværm har tilfældig sig lejret i Skovenes Højde,

Eller naar Svanernes Sang ved en fiskerig Flod som Padusa

Fylder det larmende Vand med de dumpt henrullende Toner.

»Borgere!« siger da Turnus, som greb Øjeblikket, »ja kald nu

Sammen til Raadet og sæt eder stille for Freden at prise;

Lad saa kun hine med Vaaben sig styrte mod Riget«, og uden

Mere at sige han sprang op af Sædet og styrtede hurtigt

Ud af den prangende Bolig. »Volusus! befal nu, at hele

Volskernes Skare sig ruster, og frem du Rutulerne forer.

Spred, Messapus ! og, Koras ! du følger din Broder, nu eders

driver Trojanernes Magt. Tolumnius smig. XII, 258. Kamilla anførte Vol-

skerne smig. VII, 840. Padusa var Navnet paa Poflodens sydligste Arm eller

Kanal, som førte til Havet, og Digterne omtale ofte de talrige Svaneflokke ved

Pos Mundinger. Koras og Broderen Katillus anførte Hæren fra Tibur smig.
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Væbnede Ryttere vidt over Markerne ; nogle maa Stadens

Adgange sikre og stige paa Taarncne op, og de andre

Skulle mig folge og, hvor jeg befaler det, angrilie Fjenden.«

Straks man til Murene lober fra samtlige Dele af Staden;

Fader Latinus forlader sit Raad, og sin vigtige Plan han

Udsætter, ganske betagen af Sorg over Faren, og gor sig

Mange Bebrejdelser selv, at han ikke har taget af egen

Drift imod Dardanus's Ætling Æneas og kaldt ham i Staden

Ind som sin Svigersøn. Nogle for Portene uddybe (irave,

Eller de tilkore Pæle og Sten, og den hæse 'IVompet nu

Giver Signal til den blodige Kamp. Derefter en brt)get

Mængde af Kvinder og Drenge om Murene kredser: dem alle

Kalder den yderste Nod. Ledsaget af Kvindernes store

Skare saa Dronningen korer med Gaver til Pallas's Tempel

Oppe paa Hojborgen fulgt af sin Datter Lavinia, hun, som

Havde til saadanne Sorger en Aarsag været, og sine

Yndige Ojne hun sænker mod Jorden. I Tempelet træde

Kvinderne ind, og de dampe med Rogelseofre og sende

Derpaa sorgfulde Bonner fra Dorens ophojcde Tærskel

:

»Vaabenberomte Gudinde for Krigen, tritoniske Jomfru!

Knus for den frygiske Rover med Haanden hans Vaaben og kast til

Jorden ham næsegrus ned og ham slæng for de knejsende Porte.«

Ivrig den rasende Turnus sig ruster til Kampen, og netop

Ifort Rutulernes Panser han strutter i Skællenes Malm, og

Læggene havde han dækket med Guld, men hans Tindinger vare

Uden Bedækning endnu, dog havde ved Siden han fæstet

Sværdet og straalede gylden, da ned han fra Hojborgen ilte.

Højt han i Sjælen nu jubler og moder i Haabet sin Fjende:

Ret som en Hest, der har sprængt sine Baand og nu fri er omsider

Flygtet fra Stalden og naaet til ALarkerne, soger i Lob til

Hoppernes græssende Flok, eller vant til at bade i Flodens

Velkendte Bolger, sig kaster i disse og hæver sin Nakke
Hojt over Vandet og pruster, imedens den muntrer sig kaad, og

Manken sig legende kaster om Halsen og begge dens Bove.

Her ham modte Kamilla, der fulgtes af Volskernes Hestfolk;

Lige ved Portene sprang Fyrstinden af Hesten, og hele

Rytternes Hob efter hendes Eksempel af Hestene stiger.

Derpaa siger hun: »Turnus! har Tapperhed Ret til at nære

Lid til sig selv, saa vover og lover jeg her dig at mode
Ene Trojanernes Skare og alle Tyrrhenernes Hestfolk.

Tillad, at forst jeg forsøger min Styrke i Krigenes Farer;

Du kan ved Murene stille til Fods dig og vogte paa Byen.«

Turnus fæster sit Blik paa den herlige Kvinde og svarer:

»Pige, Italiens Pryd! hvorledes skal Tak jeg dig bringe

Enten i Ord eller Gerning: Men del — thi dette dit Mod gaar

VII, 703 flgd. Tritoniske: saaledes kaldles Pallas Athene efter Søen Triton

1 Nordafrika, hvor hun efter et ægyptisk Sagn var født.
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Langt over alt — nu Besværen med mig. Efter Rygtet og hvad de

Udsendte Spejdere melde som sikkert, lader Æneas
Frækt nu en letvæbnet Skare af Ryttere ile i hurtigt

Ridt over Markerne forud, imedens han gennem de øde
Højder paa Bjærgene selv over Aasen sig nærmer til Byen.

Baghold agter jeg lægge ved Hulvejen inde i Skoven;
Begge dens Adgange stærkt jeg besætter med væbnede Krigsfolk.

Modtag og angrib selv de tyrrheniske Rytteres Skare;

Følge dig skulle den djærve Messapus, Latinernes Hestfolk

Samt den tiburtiske Hær; Anførerens Hverv maa du tage.«

Dette han siger og ægger Messapus og alle forbundne

Fyrster med Hgnende Tale til Kampen og drager mod Fjenden.

Skikket til KrigsHst og Baghold der snor sig i Krumning en Dal, som
Trykkes fra begge dens Sider af mørke og skovklædte Skrænter,

Hvorhen der fører en Sti, som er smal, og dens Indgange trænge

Snævert sig sammen, og begge dens Adgange aabne sig karrigt.

Oven for Dalen der ligger paa Højder og oppe paa Bjærgets

Tinder en ukendt Flade til sikkert Tilbagetog, enten

Fjenden man ønsker fra højre og venstre at møde hvad eller

Sætte paa Kammen sig fast og at nedrulle vældige Blokke.

Herhen Ynglingen iler, som kendt var med Vejenes Retning;

Hurtigt til Stedet han naar, og den farlige Skov han besætter.

Oppe i Himmelen kalder Latonas Datter paa een af

Alle de hellige Nymfer, som stedse ledsagede hende,

Nemlig den hurtige Opis, og sagde bedrovet til denne:
»Pige! Kamilla nu gaar til den grusomme Krig og med mine
Vaaben forgæves sig ruster, og ingen jeg elsker som hende.

Denne min Kærlighed kom ej nys til Diana og rørte

Sjælen med pludselig Sødme. Da Fyrsten Metabus paa Grund af

Had samt Misbrug af Magten blev dreven fra Riget, og bort han
Drog fra den ældgamle Stad Privernum, tog han sin lille

Datter som Ledsager med i Landflygtighed, dengang han maatte

Midt under Kampene flygte, og gav hende Navnet Kamilla
Efter en Ændring af Navnet Kasmilla, som Moderen kaldtes.

Bærende hende ved Brystet han søgte de langstrakte Aases
Ensomme Skove, og rundt fra truede fjendtlige Vaaben,
Rundt om sværmede Volsker i væbnede Skarer. Men se da;

Midt i hans Flugt Amasenus de skummende Bølger i Oprør
Lige til Bredderne rejste: saaledes var Skylregnen ned fra

Skyerne styrtet. Beredt til at svømme han tøver, fordi han
Elsker sit Barn, og han frygter for denne sin elskede Byrde.

Alt overvejer han tavs, og han pludselig fastholder nødig
Denne Beslutning: som Kriger tilfældig han bar i sin stærke

Haand et umaadeligt Spyd med et tætknudet ildhærdet Træskaft;

Latonas Datter: Diana. Pr ivernura var en ældgammel By i Latium. Ama-
senus er en Flod tæt ved Kampaniens Grænse.
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Hertil han binder sin Datter i Hylster af Bast og af Skovens

Korkeg ganske bekvemt om den midterste Del, og det svinger

Rundt i sin kraftige Hojre og taler saaledes mod Himlen:
»Hulde latoniske Mo, du Gudinde for Skovene! selv jeg

Lover som Fader dig hende som tjenende Pige; hun ydmyg
Forste Gang her dine Vaaben nu holder, og hen gennem Luften

Flygter hun Fjenden. Gudinde! jeg beder, o tag imod din, som
Her nu de usikre Vinde betros.« Han talte og svinger

Spydet og slynger med spændt Armmuskel det ud, og nu Bolgen

Toner og over den rivende Strnm paa den svirrende Spydstang

Fly\er den stakkels Kamilla. Metabus, thi mægtig en Skare

Trænger sig nærmere, styrter i Floden, og sejrrig han river

Spydet med Pigen, som skænket er 'IVivia, op af den grønne
Græsklædte Bred. Ej nogen af P>yerne vilde ham yde
Ophold i Huse og Stad, og ej heller han trodsig dem havde
Rækket en Haand, men han oppe paa Hyrdernes ensomme Bjærge
Tilbragte Livet. Han her opfostrede Datteren mellem
Rovdyrs Lejer i Krattet ved Hestemælk ydet af Hjordens
Hoppe, hvis Yver han malkede ind i de barnlige Læber.

Straks da den lille begyndte med Fodderne Jorden at træde.

Gav han i Hænderne hende som Vaaben de hvæssede Spyd, og
Over den barnlige Skulder han Buen og Pilene hængte.

Guld hun ej havde i Haaret, ej heller i Kvindernes lange

Klædning hun gik, men i Stedet for bolger fra Hovedet ned ad
Ryggen en aftrukken Hud af en Tiger. Hun ud fra den fine

Haand alt dengang slynger de barnlige Vaaben og svinger

Slyngen om Hovedet rundt i et fintsnoet Reb, og til Jorden
Ned den strymoniske Trane og snehvide Svane hun kaster.

Talrige Modre forgæves igennem tyrrheniske Stæder

Ønskede hende som Viv for en Søn, men tilfreds med Diana
Kysk hun bevarer sin evige Lyst til jomfrueligt Liv og
Vaabnenes Færd. O! havde hun aldrig prøvet at æske
Teukrer til Kamp eller ladet sig drage saaledes af Krigslyst,

Kær hun nu skulde mig være og een af mit Følge. Men saasom
Skæbnen nu truer i hele sin Haardhed, flyv da fra Himlen,
Nymfe! og sog til Latinernes Land, hvor Slaget leveres

Under uheldige Varsler. Nu se her disse, og ud af

Kogret en hævnende Pil skal du søge, og hvem der end hendes
Hellige Legeme krænker med Saar, hvad enten Trojaner

Eller Italer, skal uden al Forskel bøde med Blodet.

Selv i en hyllende Sky den beklagelsesværdige Piges

Lig og uranede Vaaben jeg bærer til Graven og jorder

Trivia er Benævnelse for Diana. Navnet stammer fra Gudindens tredobbelte
Fremtræden : Diana, Luna og den Trolddom beskyttende Hekate, der har Magt
baade i Himlen, paa Jorden og i Underverdenen. Strymoniske Traner; ved
Floden Strymon i Thracien fandtes store Mængder af Traner. Se her disse;
Gudinden rækker hende Bue og Pilekogger.



238 . Bog XI, V. 616-658.

Hjemme i Fædrenelandet.« Saaledes hun talte, og Nymfen
Gled i en susende Fart ned gennem den luftige Æther
Rundt om sit Legeme hyllet i Stormvindens kulsorte Skylag.

Hele Trojanernes Hær og Etruskernes Fyrster og dertil

Rytternes Skare, som delt efter Tal var i enkelte Korpser,

Rykke imdlertid frem imod Murene. Vidt over Marken
Lyder det dundrende Hovslag af Heste, som kæmpe imod de

Strammede Tojler og hid eller did sig i Modstanden vende;

Marken er jærnklædt rundt, og den strutter af Spyd, og i Glans af

Hævede Vaaben den funkler. Fra modsat Side Messapus,

Koras, hans Broder og hele Latinernes hurtige Skare

Samt Rytteriet, der føres af Møen Kamilla, sig vise

Lige imod dem paa Marken; tilbage de trække den højre

Arm med den fældede Lanse, og Kastespyd svinges, og Larmen
Vokser ved Mændenes Komme, og Hestenes Uro forøges.

Begge Partier nu frem vare rykkede indenfor Spydkasts

Vidde og standsede her, men med pludseligt Raab de paa eengang

Styrte sig ud, anspore de fnysende Heste, og rundt fra

Slynge de Vaaben saa tætte som Sne, og i Skygge den hele

Himmel er hyllet. Den djærve Akonteus straks og Tyrrhenus

Sprænge med Kraft mod hinanden med modvendte Lanser, og først de

Styrte med larmende Brag, og ved Stødet de gensidig knuse

Hestenes Bryst i Galoppen; Akonteus hovedkulds kastes.

Ret som et Lyn eller Vægten, der bliver fra Bliderne slynget,

Langt ud og udaander Livet i Luften. Der straks nu Forvirring

Bliver i Rækkerne; Ryggen Latinerne vende og kaste

Skjoldet tilbage, og hen imod Murene styre de Hesten.

Troerne følge, og forrest Asilas forer sin Skare;

Portene alt de sig nærme, og atter Latinernes Krigsraab

Lyder, og atter de vende de smidige Halse; men hine

Flygte med slappede Tojler, og hurtigt de fare tilbage:

Ligesom Havet, der bryder sig frem med de vekslende Bolger,

Snart imod Landet sig vælter og kaster de skummende Vover
Højt over Klipper og skyller den yderste Strand med sin krumme
Bølge og snart saa tilbage sig trækker i rivende Hast og

Flyr de i Brændingen atter opdukkende Klipper og lader

Strandbredden blive tilbage med langsomt svindende Lavvand.

To Gange Tuskerne drive Rutulerne hen imod Byen,

To Gange vige de, se sig tilbage og Ryggene dække.

Efter at sammen de vare dog stødte til tredie Kamp og

Havde sig blandet imellem hverandre med samtlige Skarer

Mand imod Mand, saa lyder de døendes Stønnen, og Vaaben,

Legemer, halvdøde Heste sig rulle imellem de faldnes

Asilas se X, 185 flgd. Smidige Halse, nemlig Hestenes Halse; i Udtrykket
smidig ligger tillige: som let lader sig styre og bøje.- Vekslende Bølger:
ved Flod og Ebbe.
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Lig i det strommende Blod, og en frygtelig Kamp der sig rejser.

Orsilochus, der er bange for Remulus selv sig at nærme,

Slynger mod Hesten sit Spyd, og ved Øret han Jæmodden fæster;

Rasende Dyret nu stejler ved Stodet, og vild over Saarets

Smerte det hæver sin Bringe og oplofter højt sine Forben.

Slynget af Hesten han bliver og ruller ad Jorden. Katillus

Kaster af Hesten lollas og Herminius, der var stor i

Mod som i Vaaben og Vækst; fra den blottede Isse de blonde

Lokker sig bolge, og blottet er Skulderen. Saar ham ej skrække,

Saaledes blotter for Staalet han Legemet. Spydet, som dreves

Ind i den mægtige Skulder, nu sitrer, og boret igennem

Krummer det Manden i Smerte. Der rundt om Hyder i Strømme
Mørkfarvet Blod, og man kappes at give de dræbende Hug med
Staalet og søger at vinde den herlige Død gennem Livssaar.

Inde i Blodbadet her Amazonen Kamilla hoverer

Væbnet med Kogger, og blottet for Kampen hun bærer det ene

Bryst, og hun snart fra sin Haand tæt slynger en Masse af sejge

Spyd, snart griber hun uden at trættes den vældige Økse;

Gylden om Skulderen toner Dianas Bue og Vaaben.

Dersom hun stundom slaaet maa vige for Kampen, hun vender

Buen tilbage og sender paa Flugten de hurtige Pile.

Udvalgte Ledsagerinder omkring hende færdes : Larina,

TuUa og Møen Tarpeja, som svinger den kobberne Økse,

Hvilke den ædle Kamilla har valgt som et hædrende, trofast

Tjenende Følge i Fred og i Krig af italiske Kvinder:

Ligt Amazoner fra Thraciens Land, naar hen over Floden

Thcrmodons Vande de trave og krige med indlagte Vaaben
Rundt om en Hippolyté, hvad eller naar Penthcsilea,

Krigsgudens Datter, med Sejren sig trækker tilbage paa Vognen
Under et larmende Røre og tonende Raab, og den hele

Kvindehær jubler og ryster de halvmaaneformede Skjolde.

Hvem var den første og hvem var den sidste du, grusomme Pige!

Kastede ned med dit Vaaben? Hvor mange har strakt du ad Jorden

Døende hen? Ja den første var Euneus, Klytius's Søn, hvis

Blottede Bryst, som han vendte imod, hun jo helt med sit lange

Spyd gennemborer; han falder og udspyr Blodet i Strømme,
Bider den blodige Jord og sig døende vælter paa Saaret.

Liris og Pagasus derpaa hun fælder: den første, imedens
Bagover bøjet han strammer sin Tømme, da Hesten er bleven

Saaret i Bugen, den anden, imedens han iler til Hjælp og

Rækker en vaabenlos Haand mod den faldende; begge de styrte

Thermo don var en Flod i Pontus, og lier boede Amazonerne. Disse siges at

stamme fra Thrakien, idet Digterne ofte anvende dette Navn om Landene
Noril for det sorte Hav, thi Amazonerne vare af sarmatisk Herkomst. I Kampene
bar de det højre Bryst blottet. Blandt deres Dronninger vare de berømteste
Hippolyté, der blev fangen af Theseus og fødte ham Sonnen Hippolytus, og
Penthesilea, som i Trojakampen blev besejret af Achilles. Begge disse Dron-
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Samtidig hovedkulds ned. Hun saa fojer til disse Amastrus,

Hippotas's Son, og forfølger i Afstand rede med Spydet

Tereus og Harpalykiis samt Chromes og Demofo6n, og

Lige saa mange der falde af teukriske Mænd som af Pigens

Hænder der Kastespyd svinges og slynges. I ukendte Vaaben

Jægeren Ornytus rider lapygerhesten i Frastand;

Over de mægtige Skuldre ham hyller som Kriger en Hud, der

Ranet er bleven en Tyr, og hans Hoved bedækkes af Ulvens

Gabende uhyre Svælg samt Kæber med vældige Tænder,
Medens det landlige Spær han i Hænderne bærer som Vaaben;

Selv han i Skarernes Midte sig tumler og rager et Hoved
Op over alle. Hun moder nu denne, hvad let kunde ske i

Flugtens Forvirring og borer igennem ham Spydet og siger

Dertil fjendtlig i Hjertet: »du tror vel, Tyrrhener! at her du
Vildtet i Skovene jager: Nej Dagen er kommen, der eders

Ord skal gjøre til intet ved Kvindernes Vaaben. Du dog kan

Bringe til Fædrenes Aander et ganske betydeligt Navn: du
Faldt for Kamillas Vaaben.« Hun straks derefter saa dræber

Butes og Orsilochiis, som af Teukrerne vare de tvende

Herligste Helte, men Butes hun bagfra rammer med Spydet

Mellem hans Harnisk og Hjælm, hvor Rytterens Nakke sig viser

Uden Bedækning, og Skjoldet ham hænger til venstre om Armen;
Derimod Orsilochus, der paa Flugten sig drejer i vældig

Kreds, ved at indsnævre Kredsen hun skuffer, og ham, som forfølger,

Følger hun; derpaa hun hæver sig hojere frem, og sin stærke

Økse hun Slag paa Slag gennem Vaaben ham driver og Ben, og
Meget han beder og trygler, men Saaret bestænker hans hele

Ansigt med livsvarm Hjerne. Paa hende den krigsvante Søn af

Aunus, der havde som Hjem Appenninerne, støder, men standser

Pludselig skrækket ved Synet, — imellem Ligurerne var han
Ikke den ringeste, medens hans Skæbne ham tillod at skuffe —
Dengang han ser, at han ikke kan undgaa Kampen ved Flugt og
Ikke kan fjerne Fyrstinden, som nærmer sig truende, tænker

Straks han paa Svig og med Klogskab og List den at fore igennem.

Derfor han siger: »skal stort det nu være, at Kvinden paa Hestens

Tapperhed stoler? Nej opgiv at flygte, betro til den flade

Mark dig nu sammen med mig og bered dig til Kampen til Fods, og
Snart skal du se, hvem tomt Praleri her Sejren vil bringe.«

Dette han sagde, men opfyldt af rasende Smerte hun harmfuld

Giver sin Ledsagerinde sin Hest, og i selvsamme Vaaben
Staar hun med Sværdet i Haand og et usmykket Skjold uforfærdet.

Ynglingen tror, at hans List nu har sejret, og uden at tøve

Flyver han bort og sig skynder paa Flugten med Tøjlerne vendte,

ninger vare efter Mythen Døtre af Mars. lapygerhesten, se S. 229 og
Noten. Ligurerne vare et italisk Folk i Gallia cisalpina og havde Ord for at

være troløse og svigefulde. U smykket Skjold; det var første Gang, Kamilla

gik i Krigerfærd, og derfor benytter vel Digteren dette Udtryk, idet Soldater i
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Medens hans væbnede Hæl ansporer den hurtige Stridshest.

»Falske Ligurer! forgæves med Stordaadstanker du |)raler,

Snedig du provet har ganske unyttigt fædrene Kunstgreb,

Uskadt bringer din Svig dig ej hjem til den svigfulde Aunus.«

Saaledes taler nu Tigen, og lynsnar lober paa raske

Fodder hun Hesten forbi, og hun Bidselet griber og moder

Forfra og lader sin Fjende saa bode med Blodet: saa let som

Hogon, den hellige Fugl, fra den svimlende Klippe i Flugten

Indhenter Duen, der hojt mellem Skyerne svæver, den griber,

Holder den fast og den river itu med de krogede Kloer,

Medens de afrevne Fjer og dens Bloddraabcr dale fra Luften.

Hojt paa Olympus's Tinde nu Guders og Menneskers Fader

Sidder, og alt iagttager han noje med Øjet. Men derpaa

Kalder Alfaderen selv den tyrrhcniske Tarcho til disse

Blodige Kampe og hidser til Vrede med ublide Brodde.

Midt ind i vigende Skarer og Blodbadet styrter sig altsaa

Tarcho paa Hesten og ægger med vekslende Tale sit Hestfolk,

Kalder enhver ved hans Navn og forfrisker de slagne til Kampen:
»Hvad for en Frygt, 1 Tyrrhcner, som aldrig bedrøves og altid

Kre saa modlose, hvad for en skændig Forsagthed har grebet

Her eders Sjæle? I spredes omkring af en Kvinde, dfer jager

Saadanne Skarer paa Flugt? Hvad gavner det her os, at disse

Ganske unyttige Vaaben og Sværd vi i Hænderne bære?

Slet ikke dorske I ere til Venus og natlige Kampe
Kiler, naar bakchiske Kor eder meldes ved Toner af runde

Flojter, til Venten paa Mad og paa Bægre ved bugnende Borde,

— Det er en Glæde og Lyst — naar Indvoldstydcren eder

Efter det gunstige Varsel vil byde til Fest, og et saftigt

Oftcrdyr bort eder kalder til Skovene oppe paa Bjærget.«

Sigende dette han kaster sin Hest imod Sværmen for ogsaa

Dilden at finde og hidsig sig lige mod Venulus styrter.

Griber sin Fjende med Haanden og river af Hesten ham ned og

Foran sit Bryst han med Styrke ham holder og bortforer hurtigt.

Raab imod Himmelen stige, og alle Latinerne vende

Ojnene herhen. Hurtig som Lynet ad Markerne Hyver

Tarcho med Vaaben og Mand, og af Spydet han bryder foroven

Jærnspidsen af, og han soger et Sted uden Dække for her at

Give det dræbende Saar, men han strider imod, og sin Fjendes

Haand fra sin Strube han holder og undgaar Kraften ved Kræfter.

Ret som den gulbrune Orn, naar hojt paa sin Flugt den en snappet

deres forste FeUtog bar Skjoldet uden Maleri eller Smykke. Høgen kaldes en

hellig Fugl, fordi der toges Varsler at" dens Flugt. Ublide Brodde; dette

Udtryk benyUer Digteren oftere om Gudernes l'aamindelser, da Lastdyrene an-

sporedes med Pigge eller Brodde. Sporer høre til en senere Tid, og ovenfor

Vers 744, hvor Ligurerens væbnede Hæl omtales paa hans Flugi, hører dette

ikke til Datiilen. Tarchon var Tyrrhenernes Anfører og fulgte Æneas og
Pallas, da de drog til Kampen mod Latinus og Turnus.

16
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Slange i Fødderne holder og fast omklamrer med krumme
Kløer-, den saarede Slange sig drejer i bugtede Kredse,

Rejser de struttende Skæl og med hvislende Tunge sig hæver

Højt op i Vejret, men hin dog fortsat jager sit krumme
Næb i den kæmpende Slange og pisker med Vingerne lAiften:

Saaledes Tarchon bringer sit Bytte hoverende ud af

Hæren fra Tibur. Saa komme Mæoneme følgende deres

Førers Eksempel og Held. Den af Skæbnen nu dødsdømte Arruns

Sniger sig først om den raske Kamilla med Spydet og megen
Snildhed og prøver, hvorledes han lettest Lykken erhverver.

Hvor end den hidsige Pige sig styrter i Skarernes Midte,

Arruns sig nærmer og tavs hendes Skridt udspejder han nøje;

Hvor hun med Sejren sig trækker tilbage og vender sin Fod fra

Fjenderne bort, her vender saa Ynglingen hemmeligt sine

Hurtige Tøjler. Han snart her snart hist søger en Adgang,

Alt han i Omkreds rundt gennemsøger og ryster det sikre

Spyd utaalmodig. Men fjernt og i frygiske Vaaben tilfældig

Glimrede Chloreus, viet Cybele og Præst for Gudinden
Forhen i Hjemmet, og red paa en skummende Hest, der som Dækken
Havde et Skind oversaaet med Malmskæl, lignende Fjer, og

Hæftet med Spænder af Guld. Selv straalende klart i det dunkle

Purpur fra fremmede Lande han sender gortyniske Pile

Ud fra det lyciske Horn, og fra Skulderen toner den gyldne

Bue, og gylden er Seerens Hjælm; med det rodlige Guld han

Samlet nu havde i Knude sin safranfarvede Kjortels

Raslende Lærredsfolder paa Brystet; broderet var baade

Benets barbariske Dække og Tunika. Ham nu forfulgte.

Enten for troiske Vaaben paa Templernes Døre at fæste

Eller for selv sig at vise i Guld, som var taget fra Fjenden,

Blindt Jægerinden igennem den samtlige Hær med en Kvindes

Brændende Lyst til at vinde sig Bytte og Bytte fra Fjenden.

Arruns endelig Tiden benytter og kaster fra Baghold

Spydet, og lydeligt beder han Guderne: »du, som er størst af

Alle, Apollo ! du, som beskytter et helligt Sorakte

!

Du, som vi anraabe først, og for hvem der ernæres en Ild med
Fyrretræsbunker, og midt gennem Ilden vi Dyrkere sætte

Foden paa Kullenes Masse og nære til Fromheden Tillid,

Giv, du almægtige Fader! at ud af de levendes Tal mit

Vaaben nu sletter en Skændsel som denne. Jeg ikke den slagne

Jomfrus Vaaben forlanger, ej heller Trofæ eller Bytte

Gortyniske Pile: Gortyna var en Stad paa Kreta, og Kretenserne vare be-

kendte som Bueskytter. Lyciske Horn; baade kunstfærdige Koggere og Buer
omtales ofte som lyciske. Benets barbariske Dække: en Art Benklæder,
der benyttedes af Frygerne og gik helt ned til Foden. Sorakte var et Bjærg
i Etrurien med et berømt Apollotempel. Præsterne hørte til en ældgammel sabinsk

Familie Hirpi, og det var særlig disse, som til Gudens Ære gik barbenede gennem
Dynger af Gløder. Der siges, at de til dette Øj'emed benyttede en Salve, der
bevarede Fodsaalerne mod Ildens Virkninger.
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— Andre Bedrifter mig Ry ville skabe i Fremtiden — blot at

Denne saa grulige Pest nu besejret for Saaret af mine
Vaaben maa falde, og uden Berommelse vender jeg atter

Hjem til min fædrene Stad.« Ham Fobus horte, og villig

Gav han, at noget af Bonnen blev opfyldt, medens han spredte

Resten i luftige Vinde: han tilstod Bonnen, at Arruns

Skulde ved ])ludselig Dod bortrive den vilde Kamilla,

Ej, at hans Fædrelands Bjærge ham skuede atter i Hjemmet;
Stormene bortforte dette hans ( )nske til Vindenes Egne.

Altsaa da Spydet, der sendtes fra Haanden, med hvinende Susen

For gennem Luften, saa vendte nu Volskerne alle i Spænding
Tanken og ( )jnene hen mod Fyrstinden, der selv ikke tænker

Hverken paa Luft eller Lyd eller Vaaben, som komme fra Himlen,

Forend det rammende Spyd sad fast i det blottede Bryst og
Drak jomfrueligt Blod af det dybt indtrængende Dodssaar.

Ledsagerinderne ile forskrækkede til, og de gribe

Herskerinden, der segner. Forfærdet nu fremfor dem alle

Arruns flygter i Glæde og Frygt, og han vover dog ikke

Mere at stole paa Spydet og gaa imod Jomfruens Vaaben.

Ligesom Ulven, der dræbt har en Hyrde hvad eller et prægtigt

LTngkvæg, for den forfolges af fjendtlige Vaaben, paa Bjærgets

Hojder sig afsides skjuler i Hast og sin dristige Gerning
Ganske bevidst indbojer sin Hale i Frygt under Bugen,

Medens den Skovene soger: aldeles saaledes nu Arruns

Trækker fra C^jnene bort sig urolig, og nnjet med Flugten

Ind i den kæmpende Skare han søger. Hun doende trækker

Vaabenet ud med sin Haand, dog Jærnodden fast i det dybe
Saar har til Benene trængt sig i Siden. Ved Blodtabet synker

Sammen hun ; Øjnene stivne i Doden, og Ungdommens lyse

Skær hendes Aasyn forlader; udaandende taler hun dog til

Een af Veninderne, Akka, den mest trofaste af alle,

Hvem hun bestandig sin Sorg meddelte, og siger saaledes:

»Akka, min Soster, saa langt har jeg evnet, nu dræber det bitre

Saar mig; i Morke nu sortner sig alt for mit Oje omkring mig.

Flygt nu og bring saa til Turnus min sidste Formaning til Afsked:

Frem han maa rykke til Kampen og Treerne holde fra Byen.

Hermed Farvel !>.< og med Ordet hun 'l'ojlerne slap, og afmægtig
Sank hun til Jorden. Hun lidt efter lidt nu fra Legemet loses.

Bojer sin synkende Hals og sit doende Hoved og stivner,

Giver paa Vaabnene Slip, og til Skyggerne flygter med harmfuldt

Suk hendes Liv. Nu hæve sig vældige Raab mod de gyldne

Stjerner; Kamillas Fald opflammer end mere til Kamp, og

Akka. Digteren anvender hyppigt ældgamle Navne og saaledes synes Navnet
Akka at være al etruskisk Oprindelse. Ogsaa Hyrden Faustulus's Hustru, der
opl'ostrede Romulus og Remus, hed Akka (Larentia) og til hendes Minde fejredes

i December Festen Accalia (Larentalia).

i6*
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Frem i en tætsluttet Skare sig styrte Tyrrhenernes Fyrster,

Hele Trojanernes Hær og Evanders arkadiske Hestfolk.

Oppe paa Bjærgenes Tinde har Opis, Trivias Nymfe,

Længe nu siddet og set uforfærdet paa Kampen. Da fjernt hun

Skuer Kamilla i Midten af rasende Ynglinges Tummel
Ramt af en sørgelig Dod, udtaler hun sukkende disse

Ord fra sit inderste Bryst: »ak, Pige! du bødet har altfor

Grusom en Straf i Forsøget at udæske Teukrer til Kampe.

Ej har det gavnet dig ensom i Krattet at dyrke Diana

Eller om Skuldren at bære vort Kogger. Din Dronning ej lod dig

Uden Berømmelse selv i din Dødsstund; navnløs ej heller

Bliver hos Folkene denne din Død, og du ikke skal siges

Død uhævnet at være, thi: hvem der end krænker med Saar dit

Hellige Legeme skyldig er Livet at bøde.« Der laa ved

Foden af Bjærget en Gravhøj af opdynget Jord — den var bleven

Rejst over Kongen Dercennus, Laurenternes ældgamle Konge —
Dækket med skyggende Steneg. Den skønne Gudinde i hurtig

Flugt sig nu svinger til denne og standser paa Gravhøjens Top, og

Her efter Arruns hun spejder nu først. Da hun endehg ser ham
Taabelig opblæst komme med Glæde i Hjertet, hun siger:

»Hvorfor gaar du til Side? Du vende maa Skridtene herhen;

Kom for at dø nu og hente den Løn, som Kamilla dig skylder.

Du af Dianas Vaaben vel ogsaa vil modtage Døden?«

Dette den thraciske Pige nu sagde og tog af det gyldne

Kogger den vingede Pil, og forbitret hun spændte sin Bue,

Trak den saa langt ud, at begge de krummede Spidser hinanden

Mødte, og Hænderne rørte i snorlige Retning, den venstre

Odden af Pilen, den højre med Strengen, den fattede. Brystet.

Straks blev det hvinende Vaaben og susende Lufttryk af Arruns

Mærket, men selvsamme Stund sad Jærnet i Legemet boret.

Sorgløse, medens han Hgger i Døden og drager det sidste

Suk, ham forlade hans Fæller i Støvet paa ukendte Marker;

Opis paa Vingerne svæver til Ætherens høje Olympus.

Straks da Fyrstinden Kamilla var mistet, de hurtige Hestfolk

Flygte, Rutulerne flygte i Uro, den djærve Atinas

Flygter tillige og selve de adspredte Førere søge

Sammen med Delinger uden Kommando en sikrere Plads, og

Ryggen de vende og sprænge paa Hestene lige mod Staden.

Ingen med Vaaben kan standse de truende Teukrer, som bringe

Døden i Følge, og stille til Kamp sig, men slappede Buer

Bringe paa mødige Skuldre de hjem, mens Hestenes Hovslag

Ryste den støvende Mark under Løbet. En hvirvlende Støvsky

Ruller mod Murene frem med et kulsort Mørke, og Kvinder

Brystet med Hænderne slaa, og de hæve fra Murenes Udkig

Thraciske Pige. Dianas Nymfer benævnes ofte; ligesom Amazonerne, thra-

ciske Piger og fremstilles i thracisk Jægerindedragt, smig. Bog I, V. 337 flg.
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Op imod Himmelens Stjerner de gennemtrængende Veraab.

Hvem der nu forst brod ind ad de aabnede l'orte i Karten

'l'rænger desuden en Skare, som indbyrdes kæmper i blandet

Stimmel, og ikke de undgaa en sorgelig Dod, men ved selve

Tærsklen og Fædrenes Mure og mellem beskyttende Huse
Livet de udaande ramte af Vaabncne. Nogle nu lukke

Portene uden at vove at aabne for Fællerne Vejen

Eller at modtage alle de bedende indenfor Muren,

Hvoraf der folger et ganske forfærdeligt Mandcfald, medens
Adgangen bliver forsvaret med Vaaben af nogle, og andre

Ind sig mod \'aabnene styrte, og mange, som lukkedes ude,

Styrte i Paasyn af deres forgrædte Forældre paa (irund af

Trængselens Tryk ad de brat opstigende Sider i Graven,

Medens en Del i det blinde og rasende Ridt med de slappe

Tojler mod Portene storme og Stolper, som værges af Slaaer.

Kvinderne selv nu fra Muren, da Noden er storst — og den sande

Fædrelandskærlighed lærte dem dette, Kamilla de saa jo, —
Udslynge Vaaben i ængstelig Hast, og de bruge som J^rnspyd
Hærdede Egetræstammer og Pæle med ildsvedne Spidser,

Styrte sig fremad og Doden sig forrest paa Murene onske.

Turnus i Skovene rystes imidlertid dybt af det haarde

Budskab, og Akka fortæller til Ynglingen hele den tunge

Uro vækkende Sorg: at nu Volskernes Hær var aldeles

Slaaet, Kamilla var falden, de hidsige Fjender sig trængte

Frem og beherskede alt med de sejrrige Vaaben, og Frygten

Trængte sig lige til Staden. Han rasende — Juppiters strenge

Vilje det fordrer jo — viger de Hoje, han havde besat, og
Bort fra de vildsomme Skove han drager. Han næppe var kommen
Ude af Sigte og naaet til Marken, da Fader Æneas
Havde uhindret passeret de skovrige Bakker og kommer
Frem over Aasen og rykker med Hæren fra Skovenes Morke.
Saaledes drage de begge nu rask imod Staden med hele

Hæren, og langt er ej Rummet, som skiller dem. Samtidig ser nu
Baade Æneas Stevet, som rog over Markerne fjernt, og
Ser de laurentiske Skarer, og Turnus genkender ogsaa

Fjenden Æneas i Vaaben og horer de kommendes Skridt og
Hestenes Pusten. De straks havde Slaget begyndt og i Kampe
Kræfterne provet, hvis ikke den rosenfarvede Fobus
Ned i hiberiske Bolger nu havde de modige Heste
Dykket og hidfort Natten, som folger det synkende Dagslys.

Foran Staden de lejre sig begge og Lejren forskanse.
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Turnus, der ser nu, at Krigens uheldige Gang har aldeles

Svækket Latinernes Magt, og at Modet er tabt og man fordrer

Løfterne friede ind og har Øjnene vendte mod ham kun,

Opflammes selv uforsonlig og hæver sit Mod. Som en Løve

Hist paa den puniske Mark, naar farligt i Brystet den bliver

Saaret af jagende Mænd, saa endeHg griber til Modstand,

Ryster i Glæde sin Manke fra Nakkens ophøjede Muskler,

Bryder det Spyd uforfærdet, som ind den i Kroppen er bleven

Sendt af den lurende Jæger, og raser, og Gabet er blodigt:

Saaledes flammer i Turnus det voldsomme Sind nu end mere.

Derpaa han tiltaler Kongen, og heftig han siger til denne:

»Turnus straks er beredt, og de fejge Trojanere kunne

Ordet med Grund ej tage tilbage og nægte hvad eengang

Fastsat de have. Jeg kæmper. Nu bring kun, Fader! et Off"er,

Slut saa en Pagt. Jeg vil enten med denne min Højre nu sende

Hin dardaniske Mand, der som Flygtning har Asien svigtet,

— Lad kun Latinerne sidde som Vidner — til Tartarus ned og

Gendrive alle de gængse Beskyldninger ene med Sværdet,

Eller Lavinia bliver hans Viv og de slagne hans Eje.«

Hertil svarede Kongen Latinus sagtmodig i Sindet:

»O du behjertede Yngling! jo højere selv ved dit stolte

Mod du dig hæver, des mere omhyggeligt tænke jeg bør og

Ængsteligt veje hvad møde der kunde. Du har jo din Fader

Daunus's Rige og dertil erobrede Stæder i Mængde;
Ogsaa Latinus har Guld og har Hjerte. Der findes jo andre

Ugifte Piger og ædle af Byrd paa laurentiske Marker

Eller i Latium. Lad mig nu aabent og uforbeholdent

Sige dig noget, som siges ej gerne, og gem det tillige

Dybt i dit Bryst: ej Skæbnen mig undte at kunne min Datter

Binde til nogen af alle de forrige Bejlere, hvad jo

Guder og Mennesker alle mig sagde. Besejret af baade
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Hjertet, som elskede dig, og af Slægtskabets Blod og en sorgfuld

Hustrus 'l'aarer jeg brod hvert Baand : jeg fra Brudgommen tog hans

Lovede Brud, og jeg greb imod Gudernes Vilje til Vaaben.

Hvilke uheldige Kampe og Forhold siden mig folge,

Ser du jo, Turnus! og hvilke Mojsommeligheder du fremfor

Alle maa gennemgaa. To Gange slagne vi ere i store

Slag, og Italernes Haab vi nu næppe ved Byen beskytte,

Tiberens Bolger endnu af vort Blod opvarmes, og vidt hen

Markerne hvidne af Ben. Hvi kommer til samme Beslutning

Her jeg tilbage saa tit? Er det Vanvid, der ændrer min Tanke

?

Hvis jeg ved Turnus's Fald er beredt til et Forbund at slutte,

Hvorfor ej hellere hæve da Krigen, imedens han lever?

Hvad vil Rutulernes Folk, vore Slægtninge, sige, og hvad vil

Hele Italien sige, ifald — gid Skæbnen maa dette

Ord gendrive — jeg ofrer forræderisk Turnus til Doden,

Dig, som jo bad om min Datter og sogte vort Ægteskab? Tag nu

Krigenes vekslende Gang i Betragtning og ynk nu din gamle

Meget bedrovede Fader, som Ardea, Fædrcnestaden,

Fjerner saa langt.« Dog bøjes ej Turnus's voldsomme Sind ved

Saadanne Ord, nej, mere det flammer og sygner ved Kuren.

Dengang Ordet han fik i sin Magt, han begyndte saaledes

:

»Al den Bekymring, du nærer for mig, du den bedste af alle!

Opgiv denne, jeg beder, og lad mig nu Doden for Ryet

Vælge; vi have jo Vaaben, vi udsende ogsaa med Haanden
Ganske paalideligt Staal, og fra Saaret, vi give, der ogsaa

Strommer jo Blod, og hans Moder Gudinden vil fjern ham jo være,

Hun, som den flygtende Son omhyller med moderlig Taage,

Lad ham saa skjule sig selv i de intetbetydende Skygger.«

Dronningen, ganske forskrækket ved Kampens forandrede Maade,

Brister i Graad, og fortvivlet til Doden hun favner sin Datters

Flammende Brudgom: »Turnus; om eet jeg dig beder ved disse

Taarer, og dersom din Sjæl højagter Amata — ja ene

Du er vort Haab og vor Trøst i vor sorgfulde Alderdom, ene

Du er Latinus's Hæder og Magt, og til dig nu alene

Hele vort Hus med Fortrøstning sig støtter — o frafald at gaa til

Kampen med Teukreren. Hvad der end bliver i Kampen din Lod, saa

Venter jo, Turnus! den samme paa mig; jeg vil sammen med dig nu

Opgive Livet, jeg hader, men aldrig som Fange J'^neas

Ser jeg som Svigersøn.« Over Lavinias flammende Kinder

Taarerne strømme ved Moderens Ord, og LTndseelsens Rødme
Kaster en glødende Ild hen over det blussende Ansigt;

Ret som naar blodrødt Purpur paa Indiens Elfenben stænkes,

Slægtskabets Blod, idet Turnus var en Son at Dronningen Amatas Søster

Venilia. Lovede Brud: Lavinia var lovet Æneas ved Gesandtskabet VII. 284
flgd. Ru tu lerne kaldes .Slægtninge kun paa Grund af Slægtskabet med
Turnus. Ardea, Rutulernes Hovedstad, laa i Virkeligheden kun en Dagsrejse
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Eller naar Rosernes Rødme med snehvide Lilier blandes,

Saadan er Farven, som breder sig hen over Jomfruens Aasyn.

Kærlighed gor ham forvirret, og Øjet han fæster paa Pigen;

Mere han flammer for Kampen, og kort til Amata han siger:

»Følg mig dog ikke, du kære ! med Taarer og sorgeligt Varsel,

Nu da jeg drage vil bort til den grusomme Marses Bedrifter;

Moder! det ikke nu tilladt er Turnus at opholde Døden.
Idmon! bring som mit Bud til den frygiske Konge nu disse

Ord, som ej ville behage ham: straks naar Aurora i Morgen
Rødmende korer ad Himlen sin purpurfarvede Vogn, skal

Ikke han Teukrerne frem mod Rutulerne fore; lad hvile

Baade Rutuler og Teukrer; vi afgore Krigen med eget

Blod, og Lavinia hist paa vor Kampplads vindes som Hustru.«

Dette han sagde og trak sig tilbage i Hast til sin Bolig.

Hestene fordrer han frem og sig glæder ved disse at skue.

Medens de prustende staa for hans Blik. Orithyia havde
Givet Pilumnus som Pryd dem, og Sneen er ikke saa hvid og
Vinden saa hurtig. Omkring dem er samlet en Skare af flinke

Kuske, som Brystet dem klappe med smækkende Hænder og kæmme
Halsenes Manker. Han kaster om Skuldrene derpaa et Harnisk,

Glimrende straaler i Guld det og hvidnende Malm, og sin rode
Hjælmbusks Kegler han passer til Brug og sit Skjold og tillige

Sværdet, som Ildguden selv havde smedet til Faderen Daunus,
Selv havde glødende dyppet endogsaa i Styxflodens Bølger.

Derpaa med Vælde han griber det vældige Spyd, som var lænet

Op til den knejsende Søjle i Midten af Huset som Bytte

Fra den aurunkiske Aktor, og raaber, imedens han kraftigt

Svinger det rystende Vaaben : »o Spyd! du som aldrig har skufi"et,

Naar jeg dig kaldte, nu Tiden er kommen. Den vældige Aktor
Bar dig engang, nu Turnus dig bærer; o giv mig at kaste

Denne kvindagtige Teukrer til Jorden og rive hans Harnisk

fra Laurentum. Sørgeligt Varsel: selve Taarerne, thi Taarer ved en Afsked
betragtedes som et uheldigt Varsel. Orithyia, Datter af den atheniensiske
Konge Erektheus, blev bortført af Boreas og fødte ham Sønnerne Kaiais og
Zetes. Mythen tillægger stedse Solguden og Boreas de ædleste Heste, og som
Circe VII, 299 frembragte en ædel Race ved Hjælp af en af Faderens Hingste
og en jordisk Hoppe for at bortskænke ædle Heste, saaledes giver Orithyia her
Turnus's Tipoldefader Guden Pilumnus (IX, 4 X, 639) en lignende Gave, og hun
siges ogsaa at have skænket Amazondronningen Penthesilea hendes Heste. Kong
Erichtonius, Dardanus's Søn, havde ligeledes Heste fra Boreas, men disse havde
denne selv avlet ved at omskabe sig til en Hingst. Hvidnende Malm. Det
saakaldte Orichalkum synes at have været en Metalblanding, som lignede Messing.
Hjælmbusks Kegler: hornformede Toppe, hvori den delte Hjælmbusk ind-

sattes og fastgjordes. Sty.x flodens Bølger. Himmelens Guder kunne ikke
betræde Underverdenen, men vel kalde dennes Guddomme op, som luno VII, 345
daler til Jorden og kalder P'urien Alekto op. Digteren betegner ved dette Udtryk
vel Vaabnenes uforgængelige Styrke og dødbringende Virkning. Aurunkiske
Aktor. 1 denne Kamp følge Aurunkerne Turnus (VII. 831); der synes altsaa

at have været tidligere Kampe, hvori Aurunkerne bleve besejrede, og hertil sigte
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Af med min kraftige Haand og det bryde og skæmme med Stov hans

Haar, der er kruset med varmede Jærn og er fugtet med Myrra.«

Saaledes raser han her, og fra hele hans Ansigt der farer

Flammende Funker, og Ild i de fyrige Ojne der glimter:

Ret som en Tyr, der til Kampens Begyndelse udstoder stærke

Skrækkcnde Brol og forsoger at rase med Hornene op mod
Stammen af Træet, den stoder, og derpaa med Stodene æsker

Vinden til Kamp, eller Sandet den spreder som Kampenes Forspil.

Saaledes ogsaa Æneas imidlertid gram i sin Moders

Vaaben sig hidser til Kampen og ægger sin Vrede og tænker

Glad, at nu Krigen kan endes ved Pagten, som bleven er tilbudt;

Derpaa han troster lulus, der ængstes bedrovet, og Venner,

Minder om Skæbnen og byder, at Mænd nu til Kongen I-atinus

Bringe hans faste Beslutning og Fredens Betingelser melde.

Næppe var folgende Dag oprunden og spredte sit Lys paa

Bjærgenes Toppe, da hojt fra de hvirvlende Havbolger Solens

Heste sig hæve og puste fra Næserne Flammer i Vejret,

Forend Rutulerne sammen med teukriske Mænd have travlt med
Pladsen at maale til Kamp tæt under den udstrakte Bymur,

Anbringe Ildsted og rejse for begges forenede Guder
Altre af Græstorv inde paa Midten af Pladsen, og andre

Iforte bræmmede Skorter og bringende Ilden og Vandet

Bære om Hovedet Kranse af hellige Grene. Nu fremad

Drager Ausonemes Hær, og en spydvæbnet Skare i Trængsel

Strommer fra Portene ud. Fra den modsatte Side den hele

Hær af Trojanernes Mænd og Tyrrhencrne moder i Hast med
Alle Slags Vaaben, aldeles i samme Bevæbning som hvis de

Kaldtes til vældige Kampe af Mars. Selv Forerne flyve

Rundt mellem Tusinder, stolte i Guld og i prunkende Purpur:

Mnestheus, Ætling af Assarakus, og den kække Asilas

Sammen med Hestenes Tæmmer Messapus, Son af Neptunus;

Hver paa et givet Signal drog hen til sin særlige Plads, og

Spydene fæstes i Jorden, og Skjoldene lænes tilbage.

K\ inder og Folk uden Vaaben og ganske affældige Gamle
Samle med Lyst sig til Skuet og opfylde Husenes hoje

Tage, og andre sig stille paa Portenes knejsende Tinder.

Juno paa Bjærget, som kaldes for Tiden med Navnet »albanske«,

— Dengang havde det hverken jo Navn eller Ry eller Hæder —

vel Latinus's Ord (V. 25.) >du har jo erobrede Stæder i Mængde«. Varmede
Jærn o. s. v. Den almindelige Anskuelse om Frygernes forkælede og overdaadige

Liv overfores stedse paa Trojanerne af disses Fjender. Flammende Funker
o. s. V.: saaledes skildres allerede af Homer Vredens Virkning. Bræmmede
Skjorter: de halvnøgne Offerpræster bar fra Hoften til Foden et Skørt, der
forneden havde en Purpurbræm. Mnestheus se V, 127; Asilas X, 185 og
Messapus VI I, 725. Albanske Bjærg ikke langt fra Floden Numicius's Kilde,

hvor Turnus's Søster Nymfen Juturna havde sin hellige Kilde og Sø. Navnet
fik den først efter Alba Longas Anlæggelse, og den særlige Hæder, da Festen,
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Skuede frem fra en Tinde og oversaa Marken og begge

Hære, saavel den trojanske som ogsaa laurentiske Hær, og

Kongen Latinus's Stad. Gudinden nu henvender Ordet

Straks til en Soster af Turnus, Gudinden, som særlig beskytter

Vande og brusende Floder, en Hæder, som Hinmielens høje

Drot havde skænket som Løn for den hende berøvede Kyskhed:
»Nymfe, du Flodernes Pryd og saa kær for mit Hjerte! du sikkert

Ved jo, hvorledes jeg giver dig Fortrin for alle latinske

Kvinder, som have besteget den vældige Juppiters ikke

Meget taknemlige Leje, og glad dig i Himlen har indført;

Hør nu, Juturna ! din Smerte, at ikke du senere klager.

Medens jo Lykken det syntes at taale og Pareerne tillod

Latiums Fremgang, gav jeg din Stad samt Turnus min Støtte;

Ynglingen moder nu, ser jeg, en ulige Skæbne, og stærkt nu
Nærmer sig Pareernes Dag og den fjendtlige Vold. Jeg kan ikke

Taale med Øjnene Kampen at skue og Pagten ej heller.

Tor du dig driste til større Forsøg for din Broder, saa gor det;

Dette sig sømmer, maaske de uheldiges Stilling forbedres.«

Næppe hun havde det sagt, før Taarernes Strøm fra Juturnas

Øjne sig styrtede frem, og hun tre ja fire Gang slog med
Haanden sit dejlige Bryst. Saa taler Saturnus's Datter:

»Tid er der ikke til Taarer, men skynd dig; hvis det paa nogen
Maade kan gøres, saa frels nu din Broder fra Døden, der truer.

Eller du vække maa Krig, og den aftalte Pagt maa du bryde.

Vov det, jeg raader.« Med denne Formaning hun hende forlader

Ganske tvivlraadig og bange i Hjertets bedøvende Smerte.

Kongerne køre til Kampen imidlertid ud, og Latinus

Sidder i hele sin Vælde paa Firspandsvognen, og rundt om
Begge hans Tindinger glimre i Guld tolv funklende Straaler,

Tegn paa hans Morfader Solen, imedens det snehvide Tospand
Hidfører Turnus, der svinger i Hænderne tvende med lange

Jærnspidser væbnede Spyd. Fra den modsatte Side Æneas,
Stammen til Romernes Folk, nu fra Lejren sig nærmer i herlig

Glans fra det funklende Skjold og de himmelske Vaaben, og denne
Følges af Askanius — for det vældige Roma det andet

Haab — og i snehvid Klædning en Præst fremforer en børstet

Gris og et uklippet Lam, og til x\lterets Ild han dem bringer.

Hine med Øjnene vendte mod Solopgangen med Haanden

som kaldtes feriae Latinae, holdtes her. Ikke taknemlige Leje: fra Junos
Standpunkt, da hun forfølger dem alle. Ulige Skæbne: nemlig Æneas's, hvem
Sejren er bestemt. Taale Kampen at skue; saaledes trækker Guddommen
sig stedse tilbage, naar Yndlingen skal dø, som i Æneiden Diana ved Kamillas
Fald, Juno og Juturna ved Turnus's. Tolv Straaler: Latinus var ifølge VII, 50
en Søn af Faunus og Nymfen Marika, der dyrkedes særlig ved Floden Liris i

Nærheden af Minturna. Marika var Datter af Solguden (Morfader) og Søster

til Circe. Ifølge en anden Mythe var han derimod Søn af Ulysses eller Tele-

machus og Circe, der ligeledes var Solgudens Datter, og der berettes tillige, at
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IMstro Kornet med Salt, og med Kniven de Dyrenes Pander

Mærke, og Altrene stænkes af Skaalene. Dcrpaa med draget

Sværd nu den fromme Æneas sin Bon opsender: >mit Vidne

Være du, Sol! som jeg kalder, du Jord! som har givet mig Kraft til

Saadanne Trængsler at bære, og du, almægtige Fader!

Du, den saturniske Viv! Gudinde, som, beder jeg, nu er

Mere forsonlig, og du, som har Magt til de samtlige Kriges

Gang at forordne, vor Fader, du herlige Mars! og jeg kalder

Eder, I Floder og Kilder! den hoje og hellige Æther,

Alle de Guddomsmagter, som bo i det blaalige Havdyb:

Skulde Ausoneren Turnus tiltældig sig vinde nu Sejren,

Bor de besejrede bort til Evandrus's Stad sig begive.

Bort maa lulus vige fra Landet, og siden maa ikke

Vaaben 'IVojanernc gribe paa ny eller æske ined Sværdet

Rigerne her. Men smiler nu Sejrsgudinden til vore

Vaaben — og dette jeg helst jo vil tro, gid Ciuderne maatte

Her det bekræfte — saa byder jeg ej, at Italerne skulle

Teukrerne lyde, og soger ej heller et Rige for mig kun,

Nej, lad Folkene begge som ikke besejrede slutte

Forbund og dele paa lige Betingelser Alagten. Jeg giver

Hellige Skikke og Guder; som Svigerfader I.atinus

Have skal Vaabnenes Magt og den arvede Vælde som Hersker,

Teukrerne bygge mig Staden, og Navn den Lavinia giver.«

Saaledes taler nu forst Æneas, og derpaa Latinus

Siger med Ojet mod Himlen og Haanden mod Stjernerne udstrakt:

»Dette besværger jeg ogsaa, Æneas! ved Havet og Jorden,

Stjernerne, begge Gudinden Latonas Bom og ved Janus,

Guden med dobbelt Ansigt, og Dises grusomme Hjem og

Alle de mægtige Guder i Dybet, og dette nu hore

Alfader selv, der med Lynet bekræfter de sluttede Forbund.

Her jeg nu Altrene rorer og kalder til Vidne den Ild, som
Brænder i Midten, og Guden: ej komme vil Dagen, som bryder

Denne Italernes Fred samt Pagt, hvorledes end alt sig

Vender, og aldrig en Magt skal herfra mig boje med Vilje,

Selv om den nedsænker under en Syndflod Jorden i Havets

Bolger og nedstyrter Himlen i Tartarus-Dybet, saa sandt som
Dette mit Scepter — han havde tilfældig et Scepter i Haanden —
Aldrig vil udbrede Grene med flagrende Lov eller Skygge,

Siden det, skaaret i Skoven fra nederste Rod, har sin Moder
Savnet og mistet ved Kniven med Armene Haaret; det fordum
Var dog et Træ, nu det sluttet af Kunstnerens Haand er i pragtfuldt

Malm, og Latinernes Fædre det fik til at bære i Haanden. ^v

det var Circe, der dyrkedes under Navnet Marika. Panderne mærke; ved
Ofringen blev først Dyrenes Ilaardusk i l'anden afskaaren og kastet paa Ilden,

se VI, 260. Saturniske Viv: Juno. Hellige Skikke og Guder: særlig
Penaternes Dyrkelse og Gudinden Vesta, se II, 318 flgd. Med Lynet be-
krætter, idet han som Beskytter af Edens Hellighed med Lynet rammer den,
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Saadanne vare de Ord, som bekræftede Pagten i alle

Fyrsternes Paahør. Derpaa de viede Dyr efter Skikken

Ofres i Altrenes Hammer, og Indvoldsdelene rives

Bævrende ud, og man dynger paa Altrene bugnende Fade.

Ulige Tvekampen længe har syntes Rutulernes Folk, og
Mange forskellige Tanker sig rore i Hjerterne, særlig

Nu da de nærmere se dem personlig med ulige Kræfter.

Dette bestyrker end mere nu Turnus, der stille sig Altret

Nærmer og ydmyg det hædrer med nedslaaet Blik, og de hule

Kinder og Bleghedens Præg over Ynglingens Lemmer. Saasnart hans
Søster Juturna bemærker, at Talen om dette forøges,

Folkenes vaklende Hjerter tiUige forandres, hun hurtigt

Tager sig Skikkelse ganske som Kamers — han, som i Byrd var

Ædel fra Fædrenes Stamme, og herligt var Faderens Ry for

Manddoms Kraft, og han selv var tillige den modigste Kriger —
Styrter sig midt ind i Hæren, og klar over Forholdet spreder

Blandede Rygter hun rundt, og hun taler saaledes: »Rutuler!

Slaar eder ikke den Skam, at for alle og saadanne Mænd I

Sætte den enkeltes Liv nu paa Spil? Mon i Tal eller Kræfter

Ikke vi ere dem lige? Nu se, her ere de alle:

Troer, Arkader og Hæren fra Skæbnen, det hele mod Turnus
Fjendske Etrurien. Dersom vi kæmpede Mand iniod Mand, saa

Næppe der fandtes en Fjende for hver. Ham Rygtet vil hæve
Op til de Guder, hvis Altre nu se, at han vier sig selv til

Døden, og stedse han lever i Folkenes Munde, men vi, som
Træge paa Markerne sad her, miste vor fædrene Jord, og
Tvungne vi blive at lyde hovmodige Herrer.« Ved disse

Ord opflammes de unges Gemytter nu mere og mere,
Mumlen i Skarerne bredes, og selv Laurenternes Stemning
Bliver forandret som ogsaa Latinernes. De, som jo havde
Haabet paa Hvile fra Kampen og Frelse for Riget, nu Krigen
Ville, og usket ønske de Pagten og stærkt de beklage
Turnus's ubhde Skæbne. Juturna nu føjer til dette

Andet og større: hun sender fra Himmelens Højde sit Tegn, og *

Klarere Tegn ingensinde Italernes Sind har paa saadan
Maade forvirret og skuffet ved Varsel. Thi flyvende højt i

Himmelens rodlige Skær jog Juppiters gulbrune Fugl de
Stranden besøgende Fugles bevingede larmende Stimmel;
Pludselig daler den lige til Bølgerne ned, og den dristig

Griber med krogede Kløer en skinnende Svane. I Spænding
Alle Italerne staa, men de samtlige Fugle med Skrigen
Dreje fra Flugten — et ganske forunderhgt Skue — og Himlen

som bryder sin Ed. Hæren fra Skæbnen: den Del af Etruskerne, som
efter Skæbnens Bestemmelse (VIII, 511) havde sluttet sig til Æneas paa Grund
af, at deres Fjende, den fordrevne Mezentius, blev forsvaret af Turnus. Juppiters
gulbrune Fugl: Ørnen, Juppiters vingede Tjener.
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Bliver formorket af Vinger, og tætte som Skyen forfølge

Hen gennem Luften de Fjenden, til denne, besejret ved baade

Magten og Vægten, er mattet og lader sit Bytte i Floden

F'alde fra Kloerne ned og saa dybt ind i Skyerne flygter.

Varslet Riitulerne hilse med Raab, og til Vaabnene fore

Alle nu Haanden, og forst saa Tolumnius, Augurcn, taler:

»Dette, ja dette var stadig min Bon. Jeg nu Varselet lyder;

Guderne kender jeg; selv er jeg Forer; saa grib nu til Sværdet

Alle I Stakler, som hin uforskammede Fremmede her nu

Skrækker med Krigen aldeles som ganske afmægtige Fugle,

Medens han hærger med Vold eders Kyster. Han Flugten skal soge.

Fjernt over Bolgen han sejle skal bort. Endrægtigt I skulle

Skarerne fylke og værge i Kamp for den rovede Konge.«
Hermed stormer han frem, og han lige mod Fjendernes Skare

Udslynger Spydet, og sikkert det svirrende Hybentræ skærer

Susende hen gennem Luften. Der hæver sig samtidig stærke

Raab, og de siddendes Rækker nu alle forvirres, og Ild i

Hjerterne flammer ved Roret. Det flyvende Spyd — der tilfældig

Ligefor stod ni skonrife og velskabte Brodre, som vare

Bom af en eneste Hustru, den tro Tyrrhena, der fødte

Arkadermanden Gylippus dem alle — den ene af disse

Træffer i Legemets Midte og der, hvor det syede Bælte

Snorer om Livet, og Spændet med Tænderne samler dets Ender,

Borer saa Vnglingen, herlig i Skabning og glimrende Vaaben,
Siden igennem, og hen i det gullige Sand det ham strækker.

Brodrenes modige Skare af Sorg opflammes, og nogle

Drage med Hænderne Sværdet, og Kastespyd gribe de andre
Hurtigt, og blindt de sig styrte til Kamp. Laurenternes Skarer

Ile mod disse, men tætte fra modsat Side nu bølge

Troer, Agyllas Hær og Arkader med indlagte Vaaben.
Selvsamme Lyst dem besjæler: at afgore Sagen med Sværdet.

Altrene plyndres, og hen over Himmelen Vaabnenes vilde

Uvejr raser, det regner med Jærnskyl, Kummer og Arner
Bringer man bort. Nu flygter Latinus selv, og han forer

Sine forhaanede Guder tilbage, da Pagten er afbrudt.

Nogle for Vognene spænde, og andre paa Hestene rask sig

Svinge og nærme sig hurtigt med Sværdene dragne. Messapus
Gerne vil Forbundet ganske forstyrre og skrækker ved Hesten
Lige imod ham at kaste Tyrrhenernes Fyrste Aulestes

Ifort fyrsteligt Smykke, og denne saa farer tilbage,

Hvorved han støder uheldig paa Altrene bag sig og bliver

Slynget til Jorden paa Hoved og Skuldre. Messapus nu hidsig

Styrter med Spydet sig frem, og han hæver paa Hesten sig hojt, og
\'oldsomt han ovenfra rammer den tryglende Mand med det svære
Vaaben, der ligner en Bjælke, og siger da: »truften; et bedre
Ofler de vældige Guder jeg bringer i dette.« Nu stimle

Agyllas Hær omtales Bog VII, V. 6S2 flgd.
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Sammen Italer og plyndre de halvkolde Lemmer. Paa Vejen

Snapper i Alterets Ild Korynæus en ulmende Brand og

Ilden i Ansigtet slynger han Ebysus, netop da denne

Kommer og fore vil Slaget: i Lys er det vældige Skæg, og

Svedent det udsender Damp; selv følger han efter og griber

Rask den forvirrede Fjende med Venstre i Haaret og ned ham
Kaster paa Jorden og trykker ham fast med sit bojede Knæ og
Stoder sit staalhaarde Sværd i hans Bryst. Podalirius Hyrden
Alsus forfolger, som styrter i forreste Række sig gennem
Vaabnene frem, og han rejser sig højt med det blottede Sværd, men
Alsus hæver sin Økse tilbage og kløver ham lige

Midt gennem Pande og Hage, og Blodet, som sprøjter, bestænker

Vaabnene rundt, og den grusomme Søvn og den stenhaarde Hvile

Knuge hans Øjne, som lukkes til Nattens bestandige Mørke.

Vaabenløs strakte den fromme Æneas med Hovedet blottet

Haanden mod sine og kaldte med Raab: »hvor styrte I hen dog:

Hvad for en pludsehg Strid er nu dette? Betving eders Vrede!

Pagten er sluttet jo, alle Betingelser faste, alene

Mig er det tilladt at kæmpe; saa lad mig det gøre, og bort med
Al eders Frygt. Jeg ved Kamp nu vil Forbundet sikre, og dette

Hellige Offer jo skylder mig Turnus.« Imedens han talte,

Midt under saadanne Ord, se, susende kommer en vinget

Pil imod Helten; men Haanden, som sendte den. Kraften, som drev den,

Hvem der Rutuleme bragte den herlige Ros, om det var nu
Tilfældet eller en Gud, ubekendt er; fordunklet er denne
Stordaads Hæder, og aldrig har nogen sig rost af at have

Saaret Æneas. Da Turnus nu ser, at Æneas fra Kampen
Viger, og Fyrsterne blive bestyrtede, flammer han heftig

Op i et pludseligt Haab, sine Heste og Vaaben han fordrer.

Modig han springer paa Vognen og styrer med Haanden sin Tøjle.

Farende fremad skænker til Døden han talrige Helte,

Halvdøde ruller han ogsaa en Mængde i Støvet, og hele

Skarer med Vognen han knuser og opsnapper Spyd og dem slynger

Ind paa de flygtende Mænd. Som ved Hebrus's kølige Bolger

Mavørs æsker til Krig, og i Farten med Skjoldet han blodstænkt

Buldrer og sporer til Løb sine rasende Heste, der foran

Vinden fra Syd eller Vest ad de udstrakte Marker sig styrte

Fremad i Løb, og det yderst i Thracien drøner af Hovslag,

Medens han rundt omgives af Gudens sædvanlige Følge:

Rædselens grulige Former og Vreden og Svigen: saaledes

Haanden. som sendte den o. s. v. Digteren siger altsaa, at det er ubekendt,
hvem der saarede Æneas, men V. 845, hvor Juno indrømmer for Juppiter, at

Juturna har handlet efter hendes Raad, tilføjer hun, at hun ikke bifaldt, at

> Vaaben hun gav og Buen hun spændte«. Disse sidste Ord maa nødvendig inde-

holde en Angivelse af, at Pilen kom fra Juturna eller paa hendes Anstiftelse.

Spydene snapper: fra Ligene.
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Jager den fyrige Turnus de svedige dampende Heste

Midt ind i Kampen, og trodsig han knuser de ynkelig dræbte

Fjender, og blodige Stænk omsprede de hurtige Hove,

.Nledens de stampe i Blodets og Sandets forenede Masse.

Alt har han Sthenelus, Folus og Thamyris givet til Doden
— Disse i Sværdkamp, hin fra det fjerne — og Glaukus og Lades,

Sonner af Imbrasus, ogsaa i Afstand — Faderen selv dem
Ha\de i Lyeien fostret og prydet med selvsamme Vaaben

Baade til Kampe til Fods og til Vinden at æske paa Hesten.

Hist F^umedes sig midt ind i Kampene styrter, den gamle

Dolons krigsvante Son, der sin Farfader gengav i Xavn men
Faderen baade i Mod og i Styrke, som, dengang han fordum

Skulde som Spejder besoge Danaernes Lejr, saa forlangte

Dristig Pelidens Heste som Lon, men Tydiden en anden

Lon for den modige Gerning ham gav, og ej mere han gor sig

Haab om Achilles's Heste. Da Turnus ham fjernt paa den aabne

Mark genkendte, forfulgte han gennem det lange og tomme
Rum med det vingede Spyd, og han standser omsider sit Tospand,

Springer af Vognen og staar hen over den halvdode faldne.

Sætter sin Fod saa fast paa hans Hals, og det funklende Staal han

Vrister ham ud af hans Haand, og han sænker det dybt i hans Strube,

Medens desuden han siger: »du her kan nu ligge og maale

Marker, Trojaner! og dette Hesperien, hvilket ved Krig du

Søgte at vinde, og saadan er Lonnen, jeg give vil dem, som
Vove med Sværd mig at æske; saaledes de grunde maa Byer.«

Denne han sender tillige som Følge ved Spydkast Asbytes,

Chloreus, Sybaris, Dåres og Thersilochiis og Thymotes,

Hvem den ubændige Hest havde ud over Hovedet kastet.

Ret som naar Stormenes Pust, som Edoneren Boreas sender,

Brølende oprorer dybt det ægæiske Hav, og det jager

Bolger mod Stranden, og Skyer fra Himmelen flygte, hvor Stormen

Trænger sig frem: saaledes nu Skarerne vige for Turnus,

Hvor han end baner sig Vej, og sig Rækkerne vende til Flugten.

Farten ham river af Sted, og paa Vognen den flyvende Hjælmbusk
Tumles af modende Vinde. Men Fegeus taaler ej denne
^L1nd, som sig truende nærmer ustyrlig i Mod, og han styrter

Ind imod Vognen og drejer med Haanden de hurtige Hestes

Munde og skummende Bidsler til Side. Imedens han fast sig

Hænger ved Aaget og slæbes, saa træffer et Spyd med sin lange

Jærnspids Siden, som ikke bedækkes, og borer sig ind, og
Panserets dobbelte Ringe det bryder og giver et Strejfsaar.

En anden Lon: han blev nemlig under Forsøget greben af Diomedcs. Edo-
neren Boreas: Edonerne boede i det sydostlige Thracien omkring Bjærget
Edonus. Thracien anfores ofte som Nordenstormenes Hjem og Marses Tumle-
plads. Træffer et Spyd: ikke et af Turnus kastet Spyd, men fra en anden
Fjende, og medens han vender sig mod denne, kaster Turnus's Vogn ham til

Jorden.
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Dog han med Skjoldet sig dækker, og vendt imod Fjenden han drager

Sværdet til Værge, men Hjulet og Aksen i hvirvlende Fremfart

Rammer og kaster til Jurden ham hovedkulds ned, og nu følger

Turnus, og mellem hans Hjælm og den overste Rand af hans Harnisk

Hugger han Hovedet af, og paa Sandet han Kroppen forlader.

Medens nu Turnus sejrrig paa Valpladsen raser i saadant

Blodbad, Mnesteus og Vennen Achates imidlertid bringe

Sammen med Askanius ind i Lejren Æneas, der blodig

Stotter de vekslende Skridt ved det vældige Spyd. Utaalmodig

Bryder han Roret og søger at udtrække Pilen og fordrer

Hjælpen paa hurtigste Maade: med Sværdet man bredere Snit maa
Gøre i Saaret og aabne det Sted, hvor dybt inde Pilen

Skjules, og derpaa sende igen ham tilbage til Kampen.
Snart var lapis, lasus's Son nu til Stede, som fremfor

Alle var elsket af Føbus Apollo, der greben af heftig

Kærlighed tilbød glad ham engang sine Kunster og Glæder:

Varselkunsten og Lyren og vingede Pile, men denne

Foretrak, for at han kunde forlænge den døende Faders

Liv, dog Kendskab til alle helbredende Planter og deres

Lægende Virkning og vilde saa uberomt dyrke de stumme
Kunster. Æneas nu stod i sin hel utaalmodige Smerte

Op mod det vældige Spyd omgiven af hele den store

Ynglingeskare, som fulgte den sorgende Askanius, og

Taareme rørte ham ikke. Den gamle, som efter pæonisk

Skik havde Kjortelen kastet tilbage og hæftet med Bælte,

Meget bereder forgæves i Angest med lægende Haand og
Føbus's virksomme Urter. Forgæves med Haanden han Pilen

Rokker og Jærnspidsen griber med fast omsluttende Tænger;
Lykken ham slet ikke viser en Vej, og hans Lærer Apollo

Hjælper ham ikke, og mere og mere sig breder den grumme
Rædsel nu hen over Marken, og Ulykken nærmere kommer:
Himlen i Støvskyer se de at staa, frem Ryttere fare,

Tæt det med Kastespyd regner i Midten af Lejren, og op mod
Himlen der hæve sig grulige Skrig fra de kæmpende Mænd og

Dem, som den grusomme Mars nu i Kampene sender i Doden.

Moderen Venus, der martres ved Sønnens ubillige Smerte,

Oppe paa Kretas Ida nu plukker en Stilk af en Diptam
Prydet med saftige Blade og Blomster med purpurne Farve,

— Urten var ubekendt ikke for Bjærgenes Gemse, naar fast den
Vingede Pil i dens Hud havde boret sig — Venus den tager,

De stumme Kunster. Ved dette Udtryk forstaaes som oftest en Modsætning
til Sang- og Musikkunsten, men Udtrykket uberømt synes at antyde, at Digteren

mener de Kunster, som i Regelen ikke vinde Omtale og Berømmelse. Pæonisk
Skik: Pæon var Lægekunstens Gud. Kjortelen var efter Grækernes Skik meget
vid, og de fleste af Tidens Læger vare af græsk Herkomst. Diptam. Denne
særlig paa Kretabjærgene Dikte og Ida voksende Plantes her omtalte Virkninger

anføres oftere, og selv Cicero fortæller, at Kretas vilde Geder opsøgte Urten,
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Hyller en dækkende Sky om sin Skikkelse, gyder med lonlig

Lægende Kunst den i Vandet, som staar i det straalende Kar, med
Virksom Ambrosiasaft og den duftende Urt Panacea.

Uden at vide af dette den gamle lapis nu bader

Saaret i Vandet, og straks er af Legemet hele dets Smerte
danske forsvunden, og Blodet sig holder i Dybden af Saaret.

Snart saa Pilen, og uden at nogen den tvinger, med Haanden
Folgcr og falder af Saaret, og ganske foryngede vende
Fordums Kræfter tilbage. »Men bring dog Manden nu hurtigt

Vaabnene hid! Hvi staa I?« raaber lapis, og Modet
Opnammcr forst han mod Fjenden: »det sket er jo ikke ved nogen
Menneske-Hjælp eller Kunst efter Regler, Æneas! og her ej

Hjalp dig min Haand, dig driver en stærkere Gud og dig sender
Atter til storre Bedrifter.« Han havde nu dreven af Kamplyst
Rundt omsluttet i Guld sine Lægge, og hadende Toven
Svinger han Spydet. Da Pansret er passet bekvemt om hans Ryg og
Skjoldet til Siden, han favner i hel omsluttende Vaabcn
Askanius, og han kysser ham omt gennem Hjælmen og siger:

»Lær, o min Son! nu af mig her Manddom og redelig Moje,

Lykken af andre. Min Hojre skal yde dig Forsvar i Krig og
Skænke dig rigelig Lon, dog voksen og moden af Alder
Skal du mig mindes, og ser du i Tankerne dines Eksempler,
Lad saa din Fader Æneas og Hektor, din Onkel, dig spore.«

Dette han sagde, og kraftig han træder af Byporten ud og
Svinger det vældige Spyd i sin Haand; med en tætsluttet Skare
Antheus og Mnestheus styrte sig frem, og de samlede Masser
Lejren forlade. Nu Marken er opfyldt af blændende Stov, og
Jorden ved Foddernes Stampen bevæges i ængstelig Sitren.

Turnus dem saa, da de kom fra de ligefor liggende Volde,

Alle Ausonerne saa dem, og iskold lob der en Skælven
Helt gennem Marv dem og Ben, og Juturna, der horte og kendte
Forend Latinerne Lyden, sig bævende trækker tilbage;

Fremad han farer og hurtigt han naar paa de udstrakte iSLirker

Skaren, som hylles i Stov. Som naar Skyerne sprænges, og Stormen
Midt over Havet sig styrter mod Land — ak. Gysen de stakkels

Landmænds Hjerter betager, som længe det anede forud —
Træerne slynger til Jorden og nedslaar Sæden og vidt om
Voldsomt tumler med alt, mens Vinden, der skynder sig forud,

Forer den susende Larm imod Stranden: aldeles saaledes

Her den rhoteiske Forer nu kaster sin Hær mod de fremad
Stormende Fjender, og alle de samle sig tæt for at danne

naar de vare saarede af en l'il, og at Pilen da hurtigt t'aldt af Saaret. Panacea;
Pliniiis omtaler en Plante af dette Navn, som brugtes i Sygdomstilfælde; men
Ordet synes ogsaa at have betegnet en Salve, der brugtes som Universalmiddel.
En af Lægekunstens Gud Asklepios's Dotre bar ogsaa dette Navn. Dig driver
en Gud: til at deltage i Kampen. Rhøteiske Forer = trojanske, af Rhø-

17
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Sluttede Kiler. Nu fælder Thymbræus den djærve Osiris,

Mnestheus Archetiiis og Achates Epulo, Gyas

Ufens, og derefter selve Tolumnius, Auguren, falder,

Han, som jo forst havde slynget sit Spyd imod Fjendernes Skare;

Raab imod Himmelen stige, og atter Rutulerne slagne

Ryggen maa vende og ile paa Flugt gennem Markernes Stovsky.

Selv han foragter at hugge de flygtende ned og forfolger

Ikke de Mænd, som ham mode til ligelig Kamp eller æske:

Turnus han spejdende soger alene at finde i Stovets

Morke, og denne alene han fordrer til Kamp. Men betagen

Ganske i Sjælen af Frygt Heltinden Juturna nu slynger

Midt under Farten Metiskus, der Hestene styrer for Turnus,

Langt ud af Vognen, og her hun den faldne forlader, og selv hun

Tager hans Plads, og hun styrer med Haanden de bolgende Tojler

Lignende ganske Metiskus i Legeme, Stemme og Vaaben.

Ret som en sortrygget Svale, der flyver igennem en Rigmands
Udstrakte Hus og besøger paa Vingen den prægtige Forhal,

Medens den smaasamler Fode som Kost for den kvidrende Rede
Svirrende rundt om, snart i de ledige Buegangsrækker

Snart om de fugtige Damme: aldeles saaledes Juturna

Fores af Hestene midt gennem Fjenden, og alt hun besøger.

Medens hun flyver af Sted paa den hurtige Vogn, og hun snart her

Snart hist viser til alle den jublende Broder, men ej hun

Lader til Kampen ham møde : hun langt bort farer til Side.

Samme indviklede Veje Æneas nu følger til Mode;
Rundt efter Manden han spejder og kalder med lydelig Rost ham
Gennem de splittede Skarer, men hvergang Øje han faar paa

Fjenden og prøver i Fart med de hurtige Heste at kappes,

Lige saa tit bortdrejer Juturna det flygtende Tospand.

Hvad skal han gøre: Forgæves han bølger i Tankernes Brænding,

Kaldes til modsatte Sider af ganske forskellige Sorger.

Letfodet kommer Messapus; tilfældig han tvende med Jærnod
Skærpede smidige Spyd har i Haanden og retter det ene

Hen mod Æneas, og sikkert er Kastet, med hvilket det slynges;

Denne nu standser og dækker sig sammentrukken med Skjoldet,

Medens han synker i Knæ, dog raner det susende Vaaben
Toppen af Hjælmen og kaster af Issen den vajende Hjælmbusk.

Straks nu hans Vrede sig rejser, og harmfuld over det lumske

Kast, da han fjernt jo desuden nu Vognen og Hestene ser paa

Flugten tilbage, han kalder indtrængende Juppiter selv og
Forbundets krænkede Alter til Vidne, og derpaa han farer

Endelig midt ind i Fjenden og anretter uden al Forskel

Frygteligt Blodbad, imedens han skrækindjagende kæmper
Hjulpen af Mars, og fuldstændig han Tøjlerne giver sin Vrede.

teum, et Forbjærg i Troas. Selv han foragter: nemlig Æneas selv. Først
havde slynget sit Spyd: se V. 278. Lader til Kampen ham møde: hun
lader ham kæmpe med andre, men undgaa Kampen med Æneas.
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Findes en Gud, som i San^^ kan berette de talrige Rædsler,

Blodet, som flod overalt samt Fyrsternes Undergang, hvilke

Enten Trojanernes Helt eller Turnus vekslende drive

Rundt paa den udstrakte Mark? Hvorledes har, Juppiter! dette

Kunnet behage, at Folk, som jo skulde til evige Tider

Leve i Fred, her modtes til saadanne Kampe? Æneas
Træfter Rutuleren Sukro — de stormende Teukrere denne

Kamp her forste Gang standser — og ikke han opholdes længe;

Ind i hans Side han driver ham nemlig det blodige Sværd, hvor

Ddden er hurtigst, og helt gennem samtlige Side- og Brystben.

Turnus med Amykus kæmper til Fods og hans Broder Diores;

Denne han dræber med Sværdet og hin, som var bleven af Hesten

Kastet og gaar ham i Mode, med Lansen, den lange, og begges

Afskaarne Hoveder hænger han op paa sin Vogn, og de stænke

Vejen med Blod. Tre skænker Æneas til Doden paa eengang:

Tanais, Talon, den tapre Cethegus og derpaa Onitis

— Sorgfuld han faldt, Peridia som Moder Echion ham fodte.

Turnus Brodrene fælder fra Lyciens Land og Apollos

Marker og dertil den unge Arkader Menotes, som hader

Krigene ganske forgæves og fordum havde ved Lerna

Drevet sin Kunst i en fiskerig Flod ved sin fattige Bolig,

Hvor han de mægtiges Gaver ej kendte, og Faderen havde

Saaet paa lejede Marker. Aldeles som Ilden, der bliver

Sendt fra forskellige Steder mod Skovenes vindtørre Træ og

Knitrende Laurbærgrene, hvad eller som skummende Floder,

Naar de i rivende Fart fra de skyhøje Bjærge med Larmen
Styrte mod Havet, og hver odelægger hvad moder paa Vejen:

Ikke med ringere Kraft de nu begge, Æneas og Turnus,

Styrte i Kampene frem ; snart syder en indvendig Harme,
Brystet, som aldrig besejres, er nær ved at sprænges, og snart de

Kaste med al deres Kraft sig i Drab. Æ^neas af Vognen
Slynger paa Hovedet ud med et hvirvlende Kast af en vældig

Blok som en Klippe og strækker til Jorden Murranus, der opblæst

Praler af Anernes Mængde og ældgamle Forfædres Navn og
Optæller hele sin Slægt blandt alle Latinernes Konger:
Hjulene rulle ham hen under Tøjler og Aag, og hans vilde

Heste med stampende Hove ham træde, og Herren de glemme.
Turnus stoder paa Hyllus, der raser i brusende Mod og
Styrter sig frem, og han slynger sit Spyd mod hans Tindingers Guld, og
Vaabenet for gennem Hjælmen og borede fast sig i Hjernen.

Diores var ifølge V, 320 Søn af Priamus. Denne Diores's Broder Amykus er

altsaa ikke den V, 400 omtalte Bebryker Amykus eller Ja-geren Amykus IX 790
eller den Amykus, som var gift med Theano og havde Sonnen Mimas X, 72S.

Brødrene fra Lyciens Land: Klarus og Themon, der omtales X, 135. I

Lycien laa Staden Patara med et berømt Apollo tempel. Lerna var en Stad
og Flod i Nærheden afArgos, ikke langt fra Arkadiens Grænser. De mægtiges
Gaver: .Ere og Rigdom. Knitrende Grene, idet Lavrbærtræets Grene kniti c

stærkt, naar de brændes.
17*
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Kretheus, tapreste Græker! ej heller din Hojre dig her nu
Frelste fra Turnus, og ikke Kupenkus blev værget af sine

Guddomme, dengang Æneas ham mødte; han vendte

Brystet mod Staalet og lidet kun gavnede Stakkelen Skjoldets

Sinkende Malm. Dig ogsaa laurentiske Marker jo saa her

Æolus! falde og ligge i hele din Længde paa Jorden;
Her du nu faldt, hvem selv de argiviske Skarer ej kunde
Fælde og ikke Achilles, som styrtede Priamus's Rige

;

Her var i Doden dit Maal, ved det knejsende Ida din Bolig,

Hist i Lyrnesus dit Hjem, nu Laurenternes Mark er dit Gravsted.

Samtlige Skarer nu modtes paa Valpladsen: alle Latiner

Alle Trojaner, den tapre Serestus, den djærve Asilas,

Mnestheus, Hestenes Tæmmer Messapus, Tuskemes Hær og
Alle Evanders arkadiske Folk, og af yderste Kræfter
Hver anstrenger sig efter sin Evne; der gives ej nogen
Ro eller Standsning, alle de kæmpe i vældige Kampe.

Her nu den herlige Moder Æneas indskød en Plan : at

Gaa imod Murene frem og i Hurtighed føre sin Hær til

Staden og pludselig bringe Latinerne derved i største

Nod og Forvirring. Imedens han kaster sit Blik overalt og
Spejdende ser efter Turnus omkring i de adspredte Skarer,

Falder hans Øje paa Staden, som ikke berørt af en saadan
Kamp hist ustraffet ligger i Ro. Nu stiger for Sjælen
Billedet frem af en større Bedrift, og han flammer. Han kalder

Førerne sammen: den tapre Serestus, Sergestus og Mnestheus.
Op paa en Høj han med disse saa gaar, og den øvrige Skare
Teukrere samles, og tætte beholde de Skjoldet og Spydet.
Midt paa den knejsende Høj han sig stiller og taler saaledes:

»Naar jeg har talt, ufortøvet I handle! os Juppiter hjælper;
Ingen maa gaa sendrægtig paa Grund af et pludseligt Forsæt.
Staden, hvor Krigen har Sæde, og selve Latinus's Rige,

Dersom de nægte som slagne at tage mod Aaget og lyde,

Styrter jeg ned, og jeg jævner med Jorden de rygende Tinder.
Skal jeg da vente maaske til det Turnus behager at taale

Kampen med mig, og det atter ham lyster at møde besejret?

Her er nu Hovedet, her er, I Borgere! denne saa frække
Krigs afgørende Punkt. Bring Brande i Hast og forlang saa
Pagten tilbage med Flammer.« Han talte og alle med lige

Brændende Iver sig samle til Kile og fare mod Staden
Frem i en tætsluttet Masse, og hel uformodet der skues
Pludselig Stiger og Ild. Mens nogle sig sprede og løbe
Hen mod forskellige Porte og dræbe de forreste Vagter,

Slynge de øvrige Spyd, og de Luften formorke med Vaaben.
Mellem de forreste strækker Æneas mod Murene Haanden,
Højt anklager han Kongen Latinus og kalder nu alle

Lyrnesus var en Stad i Mysien i Nærheden af Idabjærget.
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Guder til Vidne, at her han var anden Gang nodt til at kæmpe,
Anden Gang niodte som Fjender halernes Folk, og den anden

Pagt var nu brudt. Der opstaar Uenighed derpaa imellem

Borgernes raadvilde Skarer, da nogle befale, at Byen
Aabnes, og Portene op for Dardanerne lukkes, og selve

Kongen de fore paa Muren med Tvang, mens andre med Vaaben
Mode og vedblive stadigt at sorge for Murenes Forsvar:

Ret som naar Hyrden har fundet i Pimpstenens Huller en Bisværms

Lukkede Hjem, og han fylder det helt med en bidende Rog, og_

Bierne raadvilde lobe omkring i den voksgule Bolig,

Medens de ophidse Vreden med brusende Summen, og Rogen
Ruller sig sort gennem Huset, og Pimpstenen indvendig toner

Under den livlige Brummen, og Dampen sig hæver i fri Luft.

Hertil rammer de trætte Latinere ogsaa en anden
Skæbne, som nedsænker Staden fuldstændig i dybeste Kummer.
Dengang Dronningen ser fra sin Bolig, at Fjenderne komme,
Murene stormes, og Ilden mod Husene flyver, og ikke

Turnus's Skarer ej heller Rutulernes Hær sig imod dem
Nogetsteds stiller, saa tror den usalige Kvinde, at nu er

Ynglingen falden i denne afgorende Kamp, og betagen

Ganske af pludselig Smerte hun kalder sig Ulykkens Ophav,

Syndige Aarsag og Kilde, og meget hun siger i sorgfuld

Rasende Afsind og river med Haanden for Doden at soge

Purpurdragten i Stykker og knytter fra Bjælken i Loftet

Strikken til skæmmende Dod. Da Latinernes sorgfulde Kvinder

Tabet erfare, beg}'ndte Lavinia, Datteren, først at

Skæmme de blomstrende Kinder med Haanden og rive det blonde

Haar fra hinanden og rase, og Kvinderne rundt hende folge

;

Boligen genlyder vidt af Bedrøvelsens jamrende Toner,

Over den mægtige Stad det usalige Rygte sig breder.

Modet er tabt, og Latinus i Sjælen er rystet ved Stadens

Fald og ved Hustruens Skæbne ; sin Dragt har han revet i Stykker,

Dækket og skæmmet sit Haar med det smudsige Støv, og han Skylden

Giver sig selv, at ej straks den trojanske Æneas han villig

Optog i Staden, ja selv ham endogsaa til Svigersøn valgte.

Krigshelten Turnus forfølger imidlertid yderst paa Marken
Mere sendrægtigt de faa, som ham strejfende møde, og stedse

Mindre og mindre han glædes ved Hestenes Fart. Men paa eengang
Luften ham hidfører Raab, og i disse sig blander en ukendt

Rædsel, og sorgelig Summen og Larmen fra Røret i Byen
Rammer hans lyttende Ore. »O ve mig! Hvad for en grulig

Sorg oprører dog Byen saaledes? Og disse saa stærke

Den anden Pagt; den forste omtales Bog VII, V. 263 tig. Knytter Strikken
til Bjælken: at ende Livet ved at hænge sig selv var ikke ualmindeligt i
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Raab, der i Ryggen os mode fra Staden?« og sigende dette

Strammer han Hestenes Tojler som greben af Afsind og standser.

Hertil hans Soster, som under Metiskus, hans Vognstyrers, Former

Styrede Vognen og Tøjlen og Hestene, svarer saaledes:

»Turnus! lad her os forfølge Trojanerne, hvor os jo Sejren

Først anviste vor Vej, der er andre til Husenes Forsvar.

Angreb Æneas har gjort paa Italernes Hær, og i Slag han

Kæmper, lad blodige Lig os nu Teukrerne skaffe med Vaaben,

Hverken i Tal eller Ry for din Kamp skal du vige for ham nu.«

Turnus svarer til dette:

»Søster! jeg kendte forlængst dig, da forst du forstyrrede denne
Pagt ved din Snildhed og selv tog Andel i Krigen, og her du
Søger forgæves at skjule Gudinden. JSIen hvem har dog sendt dig

Ned fra Olympus og budt dig at gennemgaa saadanne Farer:

Skulde du se med dit Øje mon her en ulykkelig Broders

Grusomme Død? Thi hvad skal jeg gøre? Og findes der nogen
Skæbne, som lover mig Frelse? Jeg saa for mit Oje ]\Iurranus,

Ingen, der lever, er kær mig som han, og han kaldte mig højt, og
Vældig i Døden besejret han sank for det vældige Dodssaar.

Ogsaa er Ufens falden; den ulyksalige Mand ej

Vilde vor Vanære skue, og Liget og Vaabnene have

Troeme taget. Skal se jeg, at Husene sløjfes i Staden?

Dette jo manglede blot. Skal ikke jeg gendrive kunne
Drances's Ord? Skal Ryggen jeg vende, og dette vort Land se

Turnus paa Flugt? Er da Døden en saadan forfærdelig Tanke?
Vær mig nu naadige, alle I Underverdenens Guder!
Eftersom Himmelens Guder sig fjendtlige vise i Sindet.

Ned jeg til eder vil stige som retskaffen Sjæl, der er fri for

Saadan Beskyldning og stedse de herlige Forfædre værdig.«

Næppe han havde det sagt, for midt gennem Fjenderne Saces,

Lige i Ansigtet ramt af en Pil, paa en skummende Stridshest

Kommer i Fart og sig styrter mod Turnus og bønlig ham kalder

:

»Turnus, vor eneste Frelse i Nøden! forbarm dig nu over

Samtlige dine. Æneas i Vaabnene lyner og truer:

Ned vil han styrte og sløjfe med Jorden Italiens Borge.

Brandene højt allerede mod Husene flyve. Til dig kun
Vende Latinerne Ojne og Blik; selv Kongen Latinus

Ved ej, hvem han skal vælge til Svigersøn, eller til hvilket

Forbund han her skal sig slutte. Desuden har Dronningen, hun, som
Var dig saa trofast en Støtte, nu Døden sig fundet for egen
Haand, og forskrækket hun bort er fra Dagslyset flygtet. Alene
Foran Portene holde Messapus og Helten Atinas

Kampen vedlige. Om disse i tætsluttet Skare paa begge
Sider nu Rækkerne staa; af de blottede Sværd nu en Jærnsæd
Strutter, og her du saa kører din Vogn paa den ensomme Græsmark.«

den heroiske Tidsalder, saaledes f. Ex.: Jokaste, Epikaste og Fædra. I Tal: nem-
lig i Antal af dem, som du har dræbt i Kampen.
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Turnus studser forvirret ved Rækken af vekslende Syner;

Tavs og med stirrende Blikke han staar, og i Hjertet ham syder

Samtidig uhyre Skam, Raseri, der er blandet med Kummer,
Kærligheds nagende Smerte og egen Bevidsthed om Manddom.
Straks da sig Morket fortog, og hans Tanker igen bleve klare,

Vendte urolig han begge de flammende Øjne mod Stadens

Mure og saa paa den mægtige By fra de rullende Vognhjul.

Se hist bolgede op imod Himlen fra Stokværk til Stokværk

Sojler af hvirvlende Flammer, som omspændte Taarnet aldeles,

Taamet, han selv havde rejst af de sammentomrede Bjælker

Over de anbragte Hjul og forsynet med svævende Broer.

»Soster! nu Skæbnen besejrer mig, hold mig dog ikke tilbage;

Hvorhen Guden mig kalder og Skæbnen, den haarde, vi folge.

Fast det nu staar, at i Kamp jeg Æneas vil mode, og fast det

Staar, at i Doden jeg lide vil, hvad der end findes af bittert.

Ikke skal længere, Soster ! du se mig forglemmende Ryet

;

Lad mig kun forst her, beder jeg, rase min Rasen til Ende.«

Dette han sagde, og hurtigt han si)ringer fra Vognen paa Marken,

Styrter sig ind blandt Fjender og Vaaben, forlader sin meget

Sorgfulde Soster og bryder i Fart gennem Skarernes Midte.

Ret som en Blok, naar fra Toppen af Bjærget den rullende styrter,

Reven af Stormene los eller pisket af skyllende Plaskregn,

Eller naar glidende Alder i Aarenes Lob har den losnet,

Brat nedstyrter den vældige Blok i en hvirvlende Fart og
Hopper fra Jorden og griber i Faldet og medtager baade
Skove og Hjorder og INLænd : saaledes nu Turnus igennem
Skarer, han spreder, sig styrter til Staden og Murene frem, hvor

Spydene hvine i Luften, og Jorden er vaadest af alt det

LTdgydte Blod ; med sin Haand han saa giver et Tegn, og med vældig

Rost han begynder: >mu skaan, I Rutulerc ! Stands I nu ogsaa

Kampen, Latinere! Hvad der end bliver nu Lod, er den min kun;

Pagten at sone for eder og kæmpe med Sværdet sig sommer
Bedre for mig.« Man nu trak sig til Side og rommede Pladsen.

Straks da han Turnus's Navn havde hort, saa forlader Æneas
Voldenes knejsende Taarne og Mure, og alt, hvad der sinker.

Kaster han bort, og han standser med samtlige Værker og jubler

Hojt i sin Glæde og ryster de skrækkeligt tonende Vaaben:
Vældig som Athos og vældig som Eryx og vældig som selve

Faderen, hin Apenninus, der suser med rystende Ege
Glad ved at hæve mod Himlen sin skyhoje snedækte Tinde.

Alle nu vendte om Kap deres Ojne til Kampen alene,

Baade Rutuler, Italer og Troer og de, som paa Muren

Athos et Bjærg i Macedonien; Eryx et Bjærg paa Vestkysten af Sicilien, berømt
for sin Venusdyrkelse. Guderne smelte hos Digterne ofte sammen med de af

dem særligt beskyttede Bjærge, Floder og Kilder som her Fader Apenninus
^ Juppiter Apenninus, der havde sit eget Tempel, og særlig Bjærget og Guden
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Stod eller stodte mod Grunden af Muren den rammende Væder;
Alle af Skuldrene tog deres Vaaben, og selve Latinus

Studser ved Synet af disse saa vældige Mænd, der paa Jordens

Modsatte Sider blev fødte og staaende her mod hinanden

Afgjorde Striden ved Kamp. Da nu Marken var ryddet og Pladsen

Aaben, de Spydene slynge i Afstand, lobe saa hurtigt

Frem og begynde paa Kampen med tonende Malm og med Skjolde.

Jorden nu drøner, med Sværd uddele de Slag efter Slag, og
Tilfælde Tapperhed blande sig sammen til eet. Som naar tvende

Tyre med modvendte Pander sig styrte til fjendtlige Kampe
Enten i Silas eller det hoje Taburnus's mægtige Skove,

Vogterne vige i Angest, af Skræk staar Kvæget forstummet,

Koerne ved ej, hvem der befaler i Skoven, og hvem nu
Hjorden skal folge, men hine med vældige Kræfter hinanden

Tildele Saar, og i Kampen de Hornene ind i hinanden

Stode, og Hals samt Bringe de bade i Strømme af Blod, og
Skoven fuldstændig af Brøl genlyder: aldeles saaledes

Her den trojanske Æneas og dauniske Helt nu med Skjoldet

Mode hinanden, og vældigt mod Himmelen Bragene tone.

Juppiter selv to Skaale med Vægttungen lige i Haanden
Holder og lægger i disse de tvendes forskellige Skæbne,
Hvem her Kampen nu dommer, og hvorhen Uodsloddet synker.

Turnus springer nu frem, og i Haab om at slippe ustraffet

Hojt han med oploftet Sværd og med hele sit Legemes Kraft sig

Hæver og slaar. Op skrige de bange Latiner og Troer,

Spænding der bliver i begge Partier. Det trolose Sværd dog
Brydes, og midt under Slaget det svigter den flammende Mand, og
Hvad om nu Flugt ej havde ham hjulpet? I stærkere Fart han
Flygter end Vinden fra Øst, da et ukendt Fæste han ser og
Vaabenløs Haand. Der fortælles, at dengang han hurtigt ved Krigens
Forste Begyndelse steg paa den forspændte Vogn og urolig!

Skyndte sig, glemte han hjemme det fædrene Sværd, og han medtog
Sværdet, som tilhørte Kusken Metiskus-, dette var længe
Ganske tilstrækkeligt, medens de adspredte Teukrer ham Ryggen
Vendte, men dengang han modte nu Guden Volkanus's Vaaben,
Sprang som en skrøbelig Is jo ved Slaget et dødeligt Sværd, og
Brudstykket glimrer nu hist paa det gullige Sand. Men betagen
Turnus søger i Flugt til forskellige Sider af Marken,
Medens han snart hid lober i snirklede Kredse og snart did:

Rundt fra spærres han nemlig af Teukrernes sluttede Rækker;
Hist er en udstrakt Sump, her hegne de knejsende Mure.

Skønt Æneas's Knæ jo paa Grund af det sinkende Saar, som
Pilen ham gav, undertiden ham hindre og nægte ham Løbet,

Dog han den flygtende lige i Hælene hidsig forfølger:

Ret som en jagende Hund under Halsen forfølger i Lob en

Atlas, Sila var en Skovegn i Bruttium og Tab ur nus et Bjærg i Samniternes.
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Hjort, der er omsluttet rundt af en Flod eller kredset af Linens

Purpurnc skræmmende Fjer, og saa denne i Frygt for den stejle

Bred eller Skræmselen iler paa Flugten de tusinde Gange
Frem og tilbage, men livlig og gabende Umbreren bagved

Folger den tæt og vil holde den snart og, aldeles som om den

Holdt den, med Kæberne smækker og spottes af Bidet, som svigter.

Raabene lyde, og Soer og Flodbredder svare dem rundt fra,

Medens det tordner af Roret i hele den udstrakte Himmel.

Turnus flygter, og alle Rutulcr han samtidig skælder

Nævnende hver ved hans Xavn og forlanger det Sværd, som han kender.

Derimod truer Æneas med Doden og Undergang straks, hvis

Nogen sig nærmer, og skrækker de skælvende Folk med sin Trusel

Byen aldeles at sløjfe, og saaret han nærmere trænger.

Fem Gange kredse i Lobet de rundt, og de lige saa ofte

Kredsene lobc tilbage; de soge jo her ej en Kamplegs
Ringe Belønning : om Turnus's Liv og hans Blod er nu Kampen.
Helliget Faunus stod der en vild Oleaster med bilre

Blade tilfældigvis her, et for Sømænd fordum ærværdigt

Træ, hvor frelste fra Havet de plejede Gaver at nagle

Fast til Laurenternes Gud og at ophænge lovede Klæder;

Teukrerne uden at tænke paa dette imidlertid havde
Kappet det hellige Træ for paa Marken at kæmpe uhindret.

Fast stod her Æneas's Spyd, som af Farten var blevet

Herhen kastet og fæstet i Roden, som sejg det nu fastholdt.

Ned Dardaniden sig bojer og vilde med Hænderne rykke

Jæmet af Træet og naa med et Spydkast ham, som han ikke

Kunde i Lob indhente. Men Turnus, betagen af Angest,

Udbryder: »Faunus! jeg beder, forbarm dig, og hold du paa Jærnet

Kæreste Jord! hvis stedse jeg eder har dyrket og hædret,

Hvorimod Troerne have med Krig vanhelliget eder.«

Dette han sagde, og ikke forgæves han paakaldte bønlig

Guddommens Hjælp. Skønt nemlig Æneas stred med den sejge

Stamme og dvælede længe, var ikke det muligt med alle

Kræfter at losgore Spydet af Trærodens bidende Klemme.
Medens han arbejder ivrigt og anstrengt, paatager atter

Daunus's Datter, Gudinden, sig Kusken Metiskus's Former,

Kommer saa løbende frem, og sin Broder hun gengiver Sværdet.

Harmfuld over at dette forundes den dristige Nymfe
Nærmer sig Venus, og dybt hun fra Træroden oprykker Spydet.

Stolte de staa nu med Modet fornyet og genfundne \'aaben,

Denne med Lid til sit Sværd, hin fyrig med hojthævet Spyd, og

Trætte af anstrengte Kampe de stille sig from mod hinanden.

Land. Skræmmende Fjer smig. Bog IV. V. 129 Ild. Umbreren, Hunden
fra L'mbrien. Som Jagthunde vare særlig de umbriske, molossiske og lakoniske

Hunde bekendte for deres Udholdenhed og Styrke. Daunus's Datter er
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Højt fra den brandgule Sky har imidlertid Juno beskuet

Kampen, og han, som er Drot i det almagtsfyldte Olympus,

Siger til hende: »hvorledes skal dette nu ende, min Hustru?

Hvad er der mere tilbage? Du selv dog ved, og du tilstaar

Selv, at du ved, at Æneas til Himmelen skyldes som indfødt

Gud og skal hæves ved Skæbnens Befaling til Stjernernes Verden.

Hvad er din Tanke, og hvad er dit Haab nu, da stadig du sidder

Her paa den kølige Sky? Er det Ret, at en Guddom skal blive

Krænket ved dødeligt Saar? Eller dette, at Sværdet, som Turnus

Savnede her — hvad kunde Juturna vel uden din Vilje? —
Gaves ham atter og bragte den slagne fornyede Kræfter?

Stands nu og hor mine Bonner: lad ikke saa bitter en Smerte

Nage dig tavs, lad ej heller nu lyde saa tit fra din kære

Læbe de sorgfulde Klager. Nu naaet er yderste Grænse.

Hen over Lande og Have du kunnet har Troerne jage.

Rejse forfærdelig Fejde og bringe den skæmmende Kummer
Over et Hjem og forstyrre aldeles et Bryllup ved Sorger.

Andre Forsøg jeg forbyder.« Saaledes nu Juppiter talte.

Herpaa Saturnus's Datter ham svarer med nedslaaet Øje

:

»Juppiter, høje! fordi jeg jo kendte din Vilje, forlod jeg

Turnus og Jorden men nødig, og ikke du ellers mig skulde

Skue saa ensom paa denne min luftige Plads nu at taale

Al Slags Behandling, men rundt omgiven af Flammer jeg skulde

Staa midt i Slaget og slæbe Trojaner til fjendtlige Kampe.
Raadet at hjælpe sin Broder i Nøden Juturna jeg gav jo,

Dette jeg tilstaar; ogsaa et større Forsøg for hans Liv at

Frelse jeg bifaldt-, dette dog ikke at Vaaben hun gav og

Buen hun spændte; jeg sværger ved Styxflodens Kilde, der aldrig

Sones, den eneste Ed, der er tilladt Himmelens Guder.

Her jeg nu viger og Kampen forlader med inderlig Afsky.

Bønlig om eet jeg dig beder for Latium her og for disses

Vælde som Konger — og Skæbnens Bestemmelse stiller ej nogen
Fordring om dette — naar Fred de nu slutte, velan, ved et heldigt

Varslende Bryllup og knytte sig sammen ved Love og Forbund,

Aldrig du lade de fødte Latiner forandre det gamle
Navn eller blive Trojaner og kaldes for Teukrer, og aldrig

Mændene skifte maa Sprog eller ændre ved Klædningens Former.

Lad der et Latium være og ned gennem Sekler albanske

Konger, lad Romernes Slægt blive stor ved Italernes Manddom;
Troja er faldet, lad faldet det være tilhge med Navnet.«

Smilende siger til hende nu Guders og Menneskers Ophav:
»Du er jo Juppiters Søster og næstældste Barn af Saturnus,

Turnus's Søster Juturna. Indfødt Gud. Æneas blev af Romerne hædret senere

som Juppiter Indiges (indfødt). Dines Vælde som Konger. Udtrykket

dine sigter her til de kommende latinske Konger og benyttes, fordi deres
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Ruller saa vældige Bolger af Vrede du inde i Brystet?

Hor mig og dæmp det forgæves sig rejsende stormende Uvejr:

Alt hvad du onsker, jeg giver og fojer mig gerne besejret.

Navnet skal blive som for, og Ausonerne skulle beholde

Fædrenes Sæder og Sprog, kun skulle nu Teukrcrne fæste

Bolig i Landet og blandes i Legemet ind — jeg vil dertil

Foje de hellige Skikke og Love — og alle som een jeg

Gor til Latinere. Herfra der kommer en Slægt med ausonisk

Indblandet Blod, og du selv skal se, hvorledes i Fromhed
Hojt over (luder den stiger og Mennesker; ikke vil noget

Folk i en lignende Grad nogensinde dig hylde og hædre.«

Juno til Gensvar nikker, og glad hun sin Stemning forandrer,

Bort hun imidlertid viger fra Himlen og Skyen forlader.

Herefter tænker Alfader nu stille paa andet ; han nemlig

Agter at bringe Juturna til Broderens Kamp at forlade.

Direrne kaldes med Navn to grulige Væsner og Søstre,

Hvilke den hæslige Nat gav Livet i selvsamme Stund, da

Ogsaa hun fodte Megæra i Tartarus-Dybet, og rundt om
Alle hun snoede Slanger i selvsamme Antal og gav dem
Alle de susende Vinger. De tjene ved Herskerens strenge

Tærskel og Juppiters Trone, og breder nu Gudernes Konge
Enten forfærdelig Dnd eller Sygdom, eller han skrækker

Skyldige Stæder med Krig, saa forøge de Frygten hos alle

Lidende Mennesker. Hojt nu fra Himmelen Juppiter sender

Een af de hurtige Kvinder og hende befaler som Skrækkens

Varsel at træffe Juturna. Hun flyver og ned hun til Jorden

Farer i susende Hvirvel. Aldeles som Pilen, en Parther

Eller Cydoner har væbnet med Saften af dræbende Gift og
Sendt som ulægeligt Vaaben fra Buen, ved Kraften af Strengen

Hen gennem Skyerne farer og hel ubemærket med Hvinen
Klover de flygtige Taager: paa selvsamme Maade nu Nattens

Datter sig svang, og til Jorden hun søgte. Saasnart hun nu skuer

Turnus's Hær samt alle de iliske Skarer, hun trækker

Pludselig Lemmerne sammen og bliver i Former den lille

Fugl, som paa Gravsteder eller paa ensomme Tage sig stundom
Sætter den sildige Nat og saa lader de hæslige Toner
Lyde i Mørket. Forvandlet til saadan Skikkelse flagrer

Gruen nu baskende frem og tilbage for Turnus's Gjne,

Medens den pisker hans Skjold med sin Vinge. Nu slapper en ukendt

Mathed hans Lemmer i Frygt, og af Rædsel sig rejse hans Haar, og
Stemmen blev siddende fast i hans Strube. Men straks da Juturna

Kender i Afstand Diren og Vingernes susende Svirren,

Rev den usalige Soster sit flagrende Haar fra hinanden.

Stamfader Latinus var Son af Saturnus. Cydoner, fra Byen Cydonia paa Kretas
Nordkyt. Forgiftede Pile omtales liyppigt hos Partherne men ellers ikke hos
Kretenserne. Lille Fugl: Uglen.
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Skæmmede hele sit Ansigt med Neglen og Brystet med Haanden:
»Hvad kan Søsteren, Turnus! dig hjælpe nu, hvad er for mig, den
Ubarmhjertige, mere tilbage nu? Findes der noget

Middel, ved hvilket dit Liv jeg forlænger? Kan frem jeg mod saadant

Uhyre stille mig? Nu jeg forlade vil Hæren. Forskræk mig
Ikke, I hæslige Fugle ! jeg frygter og kender jo baade
Slaget af Vingen og Lyden, som varsler om Dod, og den høje

Juppiters strenge Befaling. Det Løn er for Kyskhedens Offer.

Hvi har det evige Liv han mig givet, og hvorfor er Dødens
Lod jeg berøvet? Til Skyggernes Nat en ulykkelig Broder

Kunde jeg følge da. Jeg er udodelig? Broder! af alt mit

Tror du, at noget vil være mig kært uden dig? At nu Jordens

Dybeste Afgrund kunde sig aabne og sende Gudinden
Ned til de afdøde Sjæle.« Da dette hun havde nu sagt, hun
Sukkede længe, og ind i den søgrønne Klædning Gudinden
Derpaa hyller sit Hoved, og dybt hun i Floden sig skjuler.

Vældig Æneas nu stormer imod ham og svinger sit Spyd og
Derpaa han siger med Vrede i Hjertet: »men hvad skal nu denne
Tøven betyde? Og hvorfor vil. Turnus! du længer dig vægre?
Væddeløb gælder det ikke men Kamp med alvorlige Vaaben.
Omskab ikkun dig selv nu til alle Slags Former og saml kun
Alt, hvad i Mod eller Kunst du formaar, ønsk op til de høje

Stjerner at flyve paa Vingen og skjule dig nede i Jordens
Dybeste Lukke.« Han ryster sit Hoved og siger: »ej disse

Hidsige Ord mig forskrække, du stolte! nej Guderne selv og
Juppiter skrækker som Fjende mig.« Uden at tilføje mere
Ser han omkring, og der laa da paa Marken en uhyre Stenblok

Gammel og vældig og sat som et skelnende Mærke, der skulde

Afgøre Trætte om Grænse for Markerne; løfte den op paa
Skuldrene næppe vel tolv af de kraftigste Mænd kunde magte,

Saadant som Jorden for Tiden et Menneskes Legeme skaber.

Helten den griber i Hast og sig hæver i Vejret, og frem han
Farer i Løb og den slynger mod Fjenden, men ikke sig selv han
Kender nu hverken i Lob eller Gang, eller dengang han op fra

Jorden med Hænderne lofter og tumler den vældige Stenblok;

Knæerne vakle og Blodet i Aarerne stivne af Kulde.
Stenen, som hvirvlende sendtes af Helten igennem det tomme
Luftrum, fuldendte ikke sin Vej, og den Kastet ej forte

Lige til Maalet. Aldeles som ofte i Drømme, naar Hvilen
Døsig os Øjnene lukker om Natten, vi synes at ville

Ivrige løbe forgæves i Fart, og vi midt i Forsøget
Matte maa svigte, og Tungen er lammet, og Legemets kendte
Kræfter ej virke, og Stemme og Ord ej Villien følge:

Saaledes nægter den grumme Gudinde nu Turnus, ad hvilken

Floden. Herved tænkes paa Afløbet fra Juturnas hellige Kilde og Sø i Nær-
heden af det albanske Bjærg.
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Kant han end soger at bane ved Tapperhed Vej, at det lykkes.

Mange forskellige Tanker i Brystet sig rore; han Staden

Ser og Rutulcrne, noler i Angest og bæver for Spydets

Truende Komme; han finder ej Vej til at frelse sig eller

Kraft til at gaa imod Fjenden, og intetsteds ser han sin Vogn og

Styrende Soster. Æneas nu vendt mod den tovende svinger

Spydet, som Skæbnen har viet, og spejdende soger hans (Jje

Vejen til Held, og med hele sit Legemes Kraft han saa slynger

Ud det i Afstand. Aldrig en Blok, som af Kastemaskinen

Slynges mod Murene, buldrer saaledes, og aldrig der bredes

Saadant tordnende Brag ved et Lyn. Som den kulsorte Hvirvel

Flyver nu Spydet, som bringer den grusomme Dod, og det spalter

Panserets Rand og hans Skjolds syv Lag i den yderste Kreds og
Borer sig hvinende midt gennem Laaret, og truffen af Spydet

Synker med bojede Knæ nu den vældige ^l'urnus til Jorden.

Op Rutulerne si)ringe med klagende Stonnen, det hele

Bjærg gentoner, og Skriget fra Skovene kastes tilbage.

Bojet og ydmyg vender han Ojnene hen mod Æneas,
Udstrækker bedende Haanden og siger: »fortjent har jeg dette,

Ikke om Naade jeg beder, benyt du dig ikkun af Heldet;

Hvis en ulykkelig Fader kan rore dit Hjerte ved Tanken,

Beder jeg — selv i Anchises en saadan Fader du havde —
Vær imod Oldingen Daunus barmhjertig, og giv nu til mine
Enten mig selv eller ogsaa, hvis dette du hellere vil, mit

Lyset berovede Lig; du har sejret, Ausonerne saa mig
LMstrække Haanden besejret; Lavinia bliver din Hustru,

Stræk ej videre Hadet.« Den djærve Æneas i Vaaben
Stod, og med rullende Ojne han holdt dog Haanden tilbage,

Talen begyndte jo mere at rore den tovendes Hjerte:

Hojt paa hans Skulder sig viste da hint ulyksalige Bælte,

Ynglingen Pallas's Bælte med velkendte straalende Dopper;
Turnus ham havde jo kastet til Jorden besejret ved Saaret,

Nu han paa Skuldrene bar det fra Fjenden erobrede Smykke.
Dengang han skuede Byttet som Minde om nagende Smerte,

Greb ham en rasende Harme, og frygtelig midt i sin Vrede
Sagde han: »herfra skulde du, klædt i et Bytte fra mine,

Slippe mig bort? Nej, Pallas dig ofrer, ja Pallas, med dette

Saar, og han tager som Hævn dit forbryderske Blod,« og imedens
Dette han udtaler, borer han lige i Brystet ham hidsig

Hele sit Vaaben. Hans Lemmer af Dodskulde slappes, og dermed
Flygter hans Aand med et Suk uvillig til Skyggernes Rige.
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